Załącznik do Uchwały nr 27/2012 Rady Nadzorczej
Getin Noble Banku SA z dnia 12.03.2012 r.

Polityka informacyjna Getin Noble Banku SA
Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo Bankowe – artykuł 111a ust. 2 i 3.
2. Uchwała nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz
zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, oraz zmieniające jej treść uchwały nr
259/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz nr 326/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
(„Uchwała 385/2008 wraz z późniejszymi zmianami”)
W oparciu o treść wyżej wymienionych aktów prawnych, Getin Noble Bank ustala
następujące zasady polityki informacyjnej Banku:
1. Getin Noble Bank ogłasza informacje o charakterze jakościowym i ilościowym
dotyczące adekwatności kapitałowej, o których mowa w w/w Uchwale KNF raz w
roku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zakres ogłaszanych raz w roku informacji związanych z adekwatnością kapitałową
Banku jest zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 oraz w §2 załącznika
nr 2 do Uchwały nr 385/2008 wraz ze zmianami.
3.

Informacje te bank publikuje na stronie internetowej: www.noblebank.pl
zaudytowanymi sprawozdaniami finansowymi Banku.

wraz ze

4. O miejscu i częstotliwości ogłaszania informacji związanych z adekwatnością
kapitałową banku Getin Noble Bank informuje w swych placówkach operacyjnych,
gdzie są wykonywane czynności - w miejscu ogólnie dostępnym.
5.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową banku są sporządzane
z zachowaniem zasady należytej staranności i podlegają weryfikacji w ramach
procedur kontroli wewnętrznej. Przed ich opublikowaniem, informacje te podlegają
zatwierdzeniu przez Zarząd Banku.

6. Bank dokonuje raz w roku weryfikacji ogłoszonej Polityki informacyjnej Banku, przy
czym biorąc pod uwagę różne czynniki, a w szczególności:
- zakres oraz skalę działalności,
- obecność w różnych krajach i sektorach finansowych,
- udział w międzynarodowych rynkach finansowych oraz systemach płatniczych
rozrachunkowych i rozliczeniowych
może podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji, o
zwiększeniu częstotliwości ujawnień niektórych informacji lub o innych zmianach w
Polityce informacyjnej Banku.

