
uprzejmie informujemy

l.,,Informacje dotycz4ce ryzyka, adekwatnoSci kapita{owej
oglaszaniu Banku Sp6ldzielczego w Grybowie wg stanu
s4 dostgpne na stronie internetowej Banku:

ZaN4cznik nt la
Bank Sp6idzielczy w Grybowie

Komunikat

w sprawie polifyki informacyjnej Banku Sp6ldzielczego w Grybowie

Szanowni Paristwo

Na podstawie art.431 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5j5l20l
czerwca 2013 r. w sprawie wymog6w ostroZno6ciowych dla instytucji
inwestycyjnych oraz art. 111a ustawy Prawo bankowe (Dz.rJ.22017 r. poz.1B76)

oraz w zaktesie
na dzieA 3l grudnia

o *"n'w.bsgrvbow.pl > O Banku > Polityka informacyjna,

Zakes prezentowanych przez Bank w ujgciu og6lnym informacji obejmuje nastgpuj4ce
zagadnienia'.

1) dane og6lne o Banku,
2) strategie/polityki, organizacjg i spos6b zarz4dzania ryzykami zwi4zanymi z dzialalnosci4

Banku, w tym opis struktur organizacyjnych i proces6w zarz4dzania ryzykami, wymogi
kapitalowe na poszczeg6lne rodzaje ryzyka bankowego oraz rnetody wyliczania lych
wymog6w,

3) politykg wynagrodzeri, w tym dane dotycz4ce wynagrodzef os6b zajmuj4cych stanowiska
kierownicze,

4) wielko66 i stmkturg funduszy wlasnych, pomniejszenia funduszy, metodykg oceny
adekwatno6ci kapitalowej, wskaZniki kapitalowe,

5) ryzyko kedyowe - kwoty i shuktury ekspozycji kredytowych, kwoty ekspozycji waZonych

ryzykiem, nale2:no6ci zagrozone iksztahowanie sig rezerw celowych,
6) charakter i warto66 ekspozycji kapitalowych,
7) charal<er ryzyka stopy procentowej i jego wptyw na w)'nik finansowy,
8) ryzyko ptynno6ci - organizacja i spos6b funkcjonowania Banku w obszarze zarz4dzania

plynnoSci4 i ry4zkiem, wskaZniki ptynnodci,

9) dane zweryfikowane, dotycz4ce sltuacji ekonomiczno - finansowej Banku,
I 0) pozostale informacje podlegaj4ce oglaszaniu.

Informacje, kt6re nie zostaj4 ujgte w sprawozdaniu finansowym Banku za dany rok obrotowy i nie
podlegaj4 badaniu przez bieglego rewidenta, s4 wery4ik owane przez upowa2nionych
pracownik6w Banku orcz zatwierdzane przez Zarz4d Banku.

Informacje, o kt6rych mowa w punktach 2 i 3 Komunikatu, sA prezentowane raz w roku,
w teminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przsz Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozrJania
finansoweqo Banku.
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Zasady Polityki informacyjnej s4 zatwierdzane przez Radg Nadzorczq Banku. Zarz4d Banku jest
odpowiedzialny za ustalenie i praldyczn4 realizacjg zasad polityki orazjej weryfikacjg.

Polityka informacyjna podlega corocmemu przegl4dowi zarz4dczemu i weryfikacji przez
wyznaczonych pracownik6w Banku oraz okresowej kontroli i niezale2nej ocenie, dokonyrvanej
przez audyt wewngtrmy Banku.

Informacje, o kt6rych mowa w punktach 2 i 3 Komunikatu, zostaj4 w spos6b szczeg6howy
zawarte w zbiorze kart papierowych, z wyodrgbnion4 czgici4 gl6wn4 zatytulowan4 ,,lnformacje
dotycz4ce ryzyka, adektvatnodci kapitalowej oraz w zakresie podlegaj4clnn oglaszaniu Banku
Sp6ldzielczego w Grybowie wg stanu nd dziet 31 grudnia 2018 roku" i zostal4 udostgpnione
w dniach roboc4rch od poniedzialku do pi4tku wl4cznie w:

. sekretariacie siedziby Banku w Grybowie przy ul. Rynek 13, I pigtro w pokoju nr 1

, w godz. od 8 do 15,

o gabinecie Dyrektora Oddzialu w Bobowej, ul. Wggierskiej nr 19 w godz. od 8 do 14,

r gabinecie Dyrektora Oddzialu w Korzennej nr 505 w godz. od 8 do 14,

o gabinecie Dyrektora Oddzialu w U6ciu Gorlickim nr 177 w godz. od 8 do 14.

pieczgcie i podpisy czlonkow Zarzqdu
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