
OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁUBNIANACH
O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPOR_ĄCYJNYCII DLA
INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

WYDANYCIi PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSO]ilEGO

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łubnianąch oświadcza, żę BaŃ Spółdzielczy w

Łubnianach ijego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować ZasaĄ Ładu

Korporacyjnego dla instylucji nadzolowanych, przyjętyclr uchwałą Komisji nadzoru Finansowego

nr 218/2014 z dnia22lipca 2014L ( DZ. Urz, KNF poz,17), stanorviące Załacznik do niniejszego

oświądczenia.

Jednocześnie Ząrąd BaŃu Spółdzielczego w Łubłianach informuje o odstąpieniu od

slosowania częściowo Zasad Ładu Kotporacyjnego dla instytucji rradzorowanyclr, a mianowicie:

1) § 8 ust.4 W części dotyczącej:

,,zapewnienie możliy,ości elektronicnego aką,vnego udziału w posied^eniqch ofga u

stąkowiqcego",

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalrrości wynikającą ze sakli, charakteru

dzialalności oraz specyfiku działalności prowadzonej przez BaŃ, odstępuję się od

plzestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim

członkom w posiedzeniach orgariu stanowiącego, W ocenie banktr spełnienia powyższej

zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działąlności Banku

Spółdżelczógo, kiórego większość lvłaścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska.

Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zalviądomienia człoŃów - prżedstawicięIi o czasie,

miejscu i porządku obfad Zebrania Przedstawicieli wJsyłane są za zwrotltynr

potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najrnniej 21 dni przed terminem obracl.

Natomia§t pozostałych cżłoŃów żawiadamia się przeż wywieszenie ogłoszeń w siedzibie

Banku i jcgo jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie

wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na torenie dżiałania Banku. Tak uregulorvany

sposób informowania uczestnictwa W Zebraniu Przedstawicięli, Bank nięjęst przygotowany

pod wzgiędem technicznym i organizacyjnym clo wykonania tej zasady, Dodatkowojej
wplowadzenię Wiąże się ze znacznymi kosztani, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.
Powyżsże uzasadnia lezygnację z organizacji posiędzeń organu stano.wią{jcgo popźez
zdalny, elęktroniczny udział członków



2) § 12 ust.l i 2

L Udziałowcy są odpov,iedziąIni 2ą nie^,łoczne dokąpitalizo|)a ie ihstytucji hadzofov)anej

w sytuacji, gdy jest to iezbędne dó Lttrzymąnia kapiŻłów vłashych insryfucji

nadzolavanej hą poziomie v))magąnym pfzez pfzepisy pral,i ą ]ub regulącje adzofcże, ą

tąkże gdy uwągą tego bezpieczeństło ikstylucji nądzoroy)anej.

2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niełłłoczlxe doslafcżenie i stltucji

.. nądzorowahej vsParcia lnąnsolłego ,1) śytuącji, gdyjest to riezbędne do utrzlmąnią

płynności ihstytucji nadzolol|anej na poziomie tyhaganym r)rzez przepis1 pralła lub

legulącje nadzorcze, a także łdy y,Wągą tego bezpieczeńsh1,o instrlucji nądzorollanej.

Uząsadnienie:Prawo spółdżięlczę olaz Statut Banku nie zaiderają zapisów dotyczących

odpowiedżalności udziałowcórł za dokapitalizowanie Banl:u w określonych sytuacjach do

poziomu wymaganego przez przepisy prawa iub regulacje nadzorcze, Odstąpienie od zasady

wynika z faktu,że przepisy prawa uniemożliwiaj ą egzekworvanie od udziało\łców

dokapitalizoWania Banku.

Ponadto w BaŃu Spółdżelczym w Łubnianach nię mają zastosowania Zasady Łady

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanyclr zawarte w §11, §53, §54, §5s, §56, §57,gdyżnie

dotyczą BaŃu,
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