
Załącznik nr 4  
do Instrukcji zawierania konsorcjum bankowego  

 
Informacja o podmiotach powiązanych i zobowiązaniach 

 
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NR  z dnia 
Pełna nazwa podmiotu (Wnioskodawcy) 
   
 
 
 
INFORMACJA O POWIĄZANIACH 
 
Udziałowcy 
Wysokość kapitału zakładowego/majątku  
Liczba udziałowców/wspólników/akcjonariuszy  
 
Główni udziałowcy przedsiębiorstwa (właściciele) 

imię i nazwisko/ nazwa wielkość posiadanych udziałów 
kwota % rodzaj 

    
    
    
    
 
Udziały w innych podmiotach  – powiązania kapitałowe 

nazwa i adres podmiotu wielkość udziału bank kredytujący przychód za ostatni 
rok obrachunkowy 

zysk za ostatni rok 
obrachunkowy w zł w % 

      
      
      
 
Powiązania organizacyjne 

nazwa i adres podmiotu 
wielkość obrotów 

wzajemnych za ostatni rok 
obrachunkowy (w zł) 

należności na koniec 
ostatniego roku 

obrachunkowego (w zł) 

zobowiązania na koniec 
ostatniego roku 

obrachunkowego (w zł) 
    
    
    
 

 Powiązania kapitałowe wnioskodawcy z innymi podmiotami w oparciu o:  
- podmiot dominujący i zależny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 - 44 ustawy o rachunkowości,  
- podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
 
Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem banku spółdzielczego ……………….. oraz, że jestem/ nie jestem* 
powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem tego banku1, Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko 
kierownicze w tym banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie2. 
 
Oświadczam, że jestem/ nie jestem* powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z akcjonariuszem SGB-Banku S.A.3 członkiem 
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w SGB-Banku S.A. lub z jednostką powiązaną z nimi 
kapitałowo lub organizacyjnie4. 
 
 
 

 
      

 
miejscowość, data 

 
 
 

 

 
      

 
pieczęć i podpis wnioskodawcy 

 
*niepotrzebne skreślić  
                                                        
1 Na prośbę Wnioskodawcy zostanie przedłożony wykaz. 
2 jw. 
3 jw. 
4 jw. 
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Informacja o udzielonych przez firmę kredytach kupieckich/ pożyczkach, poręczeniach 

kwota ogółem  
nazwa instytucji 

finansowanej 
rodzaj 

finansowania 
kwota i waluta  

wg umowy 
kwota pozostająca 

do spłaty 
termin wygaśnięcia/ 

spłaty 
rodzaj zabezpieczenia 

(inne istotne warunki 
umowy) 

      
      
      
 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH 
 
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek w innych bankach, wyemitowanych papierach wartościowych i innych 

kwota ogółem  

nazwa instytucji 
finansującej 

rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta 
wg umowy 

sposób spłaty 
i wielkość raty 

kwota 
pozostająca 

do spłaty 

okres 
kredytowania oprocentowanie 

rodzaj 
zabezpieczenia 

(inne istotne 
warunki umowy) 

        
        
        
        
 
Zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego/ pożyczki od udziałowców, podmiotów powiązanych 

kwota ogółem  

nazwa instytucji rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta  
wg umowy 

sposób spłaty 
i wielkość raty 

kwota pozostająca 
do spłaty 

termin 
wygaśnięcia/ spłaty 

rodzaj 
zabezpieczenia (inne 

istotne warunki umowy) 
       
       
       
       
 
Zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji, leasingu, faktoringu 

kwota ogółem  

nazwa instytucji rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta  
wg umowy 

sposób spłaty 
i wielkość raty 

kwota pozostająca 
do spłaty 

termin 
wygaśnięcia/ spłaty 

rodzaj 
zabezpieczenia (inne 

istotne warunki 
umowy) 

       
       
       
       
 
Zobowiązania wekslowe 

kwota ogółem  
nazwa remitenta/ beneficjenta lub 

indosariusza 

aktualna kwota wynikająca 
z tytułu płatności weksla 

w walucie wystawienia weksla 
termin płatności weksla rodzaj zabezpieczenia (inne istotne 

warunki umowy) 

    
    
    

 
 
Oświadczam(y), że posiadam(y)/ nie posiadam(y)* innych zobowiązań poza ww. z tytuł kredytów, pożyczek, leasingu, innych 
płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych.  
 
Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przez mnie  są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 

      
miejscowość, data 

 
 
 
 

      
pieczęć i podpis wnioskodawcy/-ów 

*niepotrzebne skreślić  


