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OSwiadczenie Zarzadu Banku Sp6ldzielczeeo we Mstowie
o stosowaniu ..Zasad tr-,adu Korporacvinego" wvdanvch przez Komisie
Nadzoru Finansowego

W

zwi4zku z wdro2eniem przez Komisjg Nadzoru Finansowego Uchwalq 21812014 ,,Zasad
tr adu Korporacyjnego", Bank Sp6ldzielczy we Mstowie, zwany dalej ,,Bankiem", olwiadcza, Le
wprowadza ,,Zasady tr adu Korporacyjnego" okreSlone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego
poprzez uchwalenie ,,Polityki zarzqdzania ladem korporacyjnym w Banku Sp6ldzielczym we
Mstowie", zgodnie z zasadq proporcjonalnoSci i adekwatno6ci wynikaj1c1 ze skali, charakteru
dzialalnoSci oraz specyfiki Banku.
Polityka zarz4dzania ladem korporacyjnym stanowi zbior zasad okreSlaj4cych relacje
wewngtrzne i zewngtrzne Banku w tym relacje z udzialowcami Banku i klientami, organrzacjg,
funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego oraz kluczowych system6w i funkcji wewngtrznych, a takae
organ6w statutowych i zasad ich wsp6ldzialaria.
Tekst ,,Polityki zarzydzania ladem korporacyjnym w Banku Sp6ldzielczym we Mstowie"
(zwanej dalej tez,,Polityk4") dostgpny jest w siedzibie Banku i na stronie intemetowej Banku pod
adresem: www.bsmstow.pl.

Gl6wne postanowienia ,,Zasad tr-adu Korporacyjnego", kt6re zgodnie z zasadq
proporcjonalnoSci, w ocenie Banku nie maj4 zastosowania lub stosowane sQ w zmodyfikowanej
postaci to:

Zasada okreSlona w $ 8 ust. 4 ,rZasad Ladu Korporacyjnego" - ulatwienia dla
udzialowc6w:
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Sp6ldzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania
Przedstawicieli obowiqzujqcy w Banku reguluj4 przebieg r udzial w Zebrah Przedstawicieli w spos6b
kompleksowy. Wprowadzenie zasady byloby w znacznym stopniu utrudnione ze wzglgd6w
organizacyjno-technicznych. NaleZy zwrocic uwagg, i2 wprowadzenie tej zasady ma sens w sp6lkach
publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spoldzielcze cechuj4 sig z zasady
lokalnoSci4 dzialania, w zwiEzku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych

1.

rozwi1zan.
2. Zasady okreSlone w $ 11 ,rZasad tr-adu Korporacyjnego" - transakcje z podmiotami
powi4zanymi.
Bank nie posiada podmiot6w powi4zanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo

w zwi4zku, z czym nie wprowadzil zapis6w dotycz4cych $ 1l ,,Zasad, Ladu
Korporacyj nego" do Polityki.
3. Zasady okreSlone w $ 12 ust. 1 i2,,Zasad l-adu Korporacyjnego" - dokapitalizowanie i
dofinansowanie Bankv przez udzialowcriw.
W ocenie Banku zasady te nie dotyczE Banku, m.in. ze wzglgdu na fakt, iz aktualnie obowiEzuj4ce
przepisy prawa nie dopuszczaj1mo2liwoSci zaliczenia funduszu udzialowego do funduszy wlasnych
Banku tzw. CET I, co oznacza, i2 nie ma mo2liwoSci skutecznego dokapitalizowania Banku. ponadto
obowi4zek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje sig byd racjonalny dla bank6w komercyjnych,
gdzie wystgpuj4 udzialowcy wigkszoSciowi. W przypadku Banku, kt6ry posi ada drfiq'liizbE
udzialowc6w bgdqcych osobami fizycznymi, nalohenie na nich dodatkowego obowi4zku ud'zielenia
wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwi4zku , po*yz"rym Bank postanowil
nie stosowa(, zasad okreSlonych w tych przepisach.
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