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Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 
 
 

§1 

1. W odniesieniu do celów i zasad polityki zarządzania ryzykiem Dom Inwestycyjny z zastrzeżeniem ust. 2 

ujawnia informacje oddzielnie dla każdej kategorii i rodzaju ryzyka występującego w działalności Domu 

Inwestycyjnego dla którego wyliczany jest wymóg kapitałowy. Ujawnione informacje dotyczą: 

 

a) strategii i procesów zarządzania różnymi kategoriami ryzyka; 

b) struktury i organizacji jednostki Domu Inwestycyjnego zajmującej się zarządzaniem ryzykiem lub inne w 

tym względzie rozwiązania organizacyjne niż powołanie jednostki; 

c) zakresu i rodzaju systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 

d) działań w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka oraz strategii i procesów monitorowania 

skuteczności zabezpieczeń i technik redukcji ryzyka; 

e) opis metod stosowanych przez Dom Inwestycyjny do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego 

wsparcie bieżącej i przyszłej działalności; 

      1a.   W zakresie informacji finansowej Dom Inwestycyjny ujawnia ujawnia: 

a)   roczne sprawozdanie finansowe; 

b)   wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej; 

c)   bilans; 

d)   rachunek zysków i strat; 

e)   zestawienie zmian w kapitale własnym; 

f)   rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy; 

g)   opinię biegłego rewidenta. 

      1b.   Dom Inwestycyjny upowszechnia informacje dotyczące polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, ustalonej na podstawie rozporządzenia 

wydanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5a 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych 

osób. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze, które wchodzą w skład organów 

statutowych, dom maklerski upowszechnia wyłącznie informacje dotyczące: 

a) kryteriów i sposobów kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń, 

b) osiągniętych wyników, które stanowią podstawę otrzymania przez każdą osobę : 

- akcji Domu Inwestycyjnego albo praw pochodnych dotyczących tych akcji, albo innych 

instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji Domu Inwestycyjnego, 

- instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Domu 

Inwestycyjnego.  

2. Przez spełnienie obowiązku ujawniania informacji, o której mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności 

opublikowanie Regulaminu zarządzania ryzykiem, który zawiera również dodatkowy szczegółowy zakres 

upowszechnianych informacji w poszczególnych kategoriach. 

3. Dom Inwestycyjny obowiązany jest do upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1-2, co najmniej 

raz w roku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

przez Walne Zgromadzenie. 

4. Dom Inwestycyjny upowszechnia informacje, o których mowa w ust. 1-2 na stronie internetowej Domu 

Inwestycyjnego. W przypadku, gdy Dom Inwestycyjny nie zamieszcza na swojej stronie internetowej 

wszystkich informacji podlegających upublicznieniu, Dom Inwestycyjny zamieszcza w tym miejscu 
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adnotację o brakujących informacjach, wskazując w niej inne miejsce w którym te informacje zostały 

zawarte. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 upowszechniane są w języku polskim. 

6. Dom Inwestycyjny może nie upowszechniać określonej informacji, o której mowa w ust. 1-2, jeżeli 

informacja ta: 

a) zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję domu maklerskiego na 

rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowi tajemnicę 

prawnie chronioną, podając powód nieujawnienia informacji, lub 

b) została podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce ich 

upowszechnienia; 

7.   Zarząd   ma   prawo   ustalania   dodatkowych   szczegółowych   zasady   zatwierdzania   i weryfikacji 

upowszechnianych informacji, oraz zasady weryfikacji polityki informacyjnej. 


