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Polityka informacyjna 

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.  
 

I. Cel 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej jako: DM BOŚ) wprowadzając w 

życie politykę informacyjną ma na celu dbanie o pozytywny wizerunek zgodnie z zasadą 

przejrzystości, uczciwości i zaangażowania. Dodatkowym celem ogłaszania informacji jest 

wypełnienie obowiązków publikacyjnych zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz 

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i 

(UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 5.12.2019 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako: IFR, 

2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595 z późn. zm.), dalej jako: ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

 

II. Zakres upowszechnianych informacji 

1. Na podstawie art. 46 ust. 1 IFR, DM BOŚ ujawnia, na zasadzie indywidualnej, 

informacje dotyczące: 

1) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem (art. 47 IFR), 

2) zarządzania (art. 48 CRR), 

3) funduszy własnych (art. 49 IFR), 

4) wymogów w zakresie funduszy własnych (art. 50 IFR), 

5) polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń (art. 51 CRR), 

6) polityki inwestycyjnej (art. 52 CRR), 

7) ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (art. 53 

IFR). 

2. DM BOŚ ponadto ujawnia następujące informacje: 

1) informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

2) opis systemu zarządzania ryzykiem oraz polityki wynagrodzeń, na podstawie art. 

110w ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

3) informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 

110v ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

4) informację o spełnianiu przez członków organów DM BOŚ wymogów 

określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

5) informację, o której mowa w art. 110zy ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
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3. DM BOŚ nie ogłasza informacji przekazanych już wcześniej do publicznej 

wiadomości na podstawie innych przepisów podając jedynie miejsce ich 

upowszechnienia. 

 

III. Częstotliwość ogłaszania informacji 

1. DM BOŚ publikuje informacje raz w roku, a termin corocznej publikacji ujawnianych 

informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych. 

2. DM BOŚ może publikować informacje częściej niż raz w roku, jeżeli są one istotne 

biorąc pod uwagę specyfikę działalności gospodarczej DM BOŚ, tj. skalę działania, 

zakres działalności, obecność w różnych krajach, zaangażowanie w rożne sektory 

finansowe, a także udział w międzynarodowych rynkach finansowych oraz w 

systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych. 

 

IV. Forma i miejsca upowszechniania informacji 

1. Informacje oraz polityka informacyjna ogłaszane są na stronie internetowej DM BOŚ. 

2. Ogłaszanie informacji następuje w języku polskim. 

 

V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji 

1. Ogłaszane informacje za każdy rok obrotowy, lub w przypadku zwiększonej 

częstotliwości ogłaszania – za każdy okres objęty publikacją, w części nieobjętej 

badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przed ogłoszeniem 

podlegają niezależnej weryfikacji w ramach wewnętrznych mechanizmów 

kontrolnych DM BOŚ. 

2. Zarząd DM BOŚ może podjąć decyzję o weryfikacji polityki informacyjnej oraz 

informacji przeznaczonych do ogłoszenia przez podmiot zewnętrzny. Ogłaszane 

informacje, w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta, podlegają zatwierdzaniu przez Zarząd DM BOŚ. 

 

VI. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej 

Polityka podlega corocznej weryfikacji, w szczególności weryfikowany jest zakres 

przekazywanych informacji z punktu widzenia merytorycznej zgodności z bieżącym profilem 

ryzyka i działalności DM BOŚ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
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