
 
 
 
 

 
 

 Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 

 

 
wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 1/10/2016 z dnia 21.10.2016 roku 

obowiązuje od dnia 28.10.2016 roku 

 
§1 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszej polityki, użyte w niej określenia pisane z wielkiej litery oznaczają:  
1. Polityka Informacyjna – polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z 

adekwatnością kapitałową;  
2. Rozporządzenie CRR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012);  

3. Spółka – Athena Investments Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;  
 

§2 
CEL I PRZEDMIOT POLITYKI 

1. Celem Polityki Informacyjnej jest udostępnianie uczestnikom rynku rzetelnych i wyczerpujących 
informacji na temat profilu ryzyka Spółki wynikających z Rozporządzenia CRR.  

2. Niniejsza polityka określa w szczególności zakres, częstotliwość i sposób upowszechniania informacji 
związanych z adekwatnością kapitałową, jak również zasady zatwierdzania i weryfikacji 
upowszechnianych informacji.  

 
§3 

OGÓLNE ZASADY UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

1. Spółka ujawnia informacje związane z adekwatnością kapitałową zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzeniem CRR.  

2. Spółka zobligowana jest, zgodnie z Rozporządzeniem CRR, do ujawniania informacji związanych z 
adekwatnością kapitałową na podstawie danych w ujęciu jednostkowym.  

 

§4 
ZAKRES UPOWSZECHNIANYCH INFOMACJI 

1. Spółka upowszechnia informacje, o których mowa w części ósmej Rozporządzenia CRR, które obejmują w 
szczególności:  

a) podstawowe informacje dotyczące Spółki,  
b) cele i strategie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk oraz informacje dotyczące zasad 

zarządzania,  
c) informacje w zakresie funduszy własnych,  



d) informacje o Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w Athena Investments Dom Maklerski S.A. oraz o wynagrodzeniach tych osób.  

2. Przedmiotem upowszechnienia jest także Polityka Informacyjna.  
 

§5 
WYJĄTKI 

1. Spółka, może przy ujawnianiu informacji oświadczyć, że niektóre elementy informacji podlegających 
ujawnieniu nie zostały ujawnione podając powód nieujawniania informacji, jeżeli informacje te zawierają 
elementy, które uznaje się zastrzeżone lub poufne oraz publikuje bardziej ogólną informację na temat 
kwestii objętych wymogiem dotyczącym ujawnienia informacji z wyjątkiem przypadków, w których te 
informacje zostały uznane z zastrzeżone lub poufne.  

2. Spółka może pominąć jeden lub więcej elementów podlegających ujawnieniu zgodnie z tytułem II części 
ósmej Rozporządzenia CRR, jeśli informacji podlegających ujawnieniu nie uznaje się za istotne.  

 
§6 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

Uwzględniając skalę, specyfikę i zakres działalności Spółki, w tym skalę działalności, zakres działalności, 
obecność w różnych krajach, zaangażowanie w różne sektory finansowe, a także udział w międzynarodowych 
rynkach finansowych oraz w systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych Spółka ujawnia 
informacje, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszej polityki raz w roku, w terminie pokrywającym się z 
terminem publikacji sprawozdań finansowych.  

 
§7 

FORMA I MIEJSCE UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

1. Informacje oraz Polityka Informacyjna ogłaszane są na stronie internetowej Spółki.  
2. Informacje upowszechniane są w języku polskim.  
 

§8 
ZASADY WERYFIKACJI I ZATWIERDZANIA UPOWSZECHNIANYCH INFORMACJI 

1. Ogłaszane informacje w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, przed ogłoszeniem podlegają niezależnej weryfikacji w ramach wewnętrznych mechanizmów 
kontrolnych Spółki.  

2. Zarząd Spółki może też podjąć decyzję o weryfikacji informacji przeznaczonych do ogłoszenia przez 
podmiot zewnętrzny.  

3. Ogłaszane informacje, w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, podlegają zatwierdzaniu przez Zarząd Spółki lub wyznaczonego członka Zarządu Spółki.  

 
§9 

ZASADY WERYFIKACJI POLITYKI 

1. Polityka podlega corocznej weryfikacji, w szczególności weryfikowany jest zakres przekazywanych 
informacji z punktu widzenia merytorycznej zgodności z bieżącym profilem działalności Spółki oraz 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o weryfikacji niniejszej polityki przez podmiot zewnętrzny  



 


