Relações com Investidores

Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
O Paraná Banco, atendendo às disposições da Resolução CMN nº 3.464/07, possui estrutura de gerenciamento capacitada a medir, monitorar e controlar a
exposição ao risco de mercado.
Definese como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição
financeira.
A estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado está suportada por:
Diretoria e Conselho de Administração: Responsáveis pela aprovação e revisão periódica da Política de Gerenciamento do Risco de Mercado, devem também
monitorar periodicamente os limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela
instituição.
Comitê de Gestão de Riscos: Criado para suportar o Comitê Executivo Sênior e atuar de forma colegiada na identificação, análise, monitoramento, mensuração,
acompanhamento e controle dos Riscos Corporativos do Paraná Banco, deve garantir o cumprimento das Resoluções do CMN nº 2.804/00, 3.380/06, 3.464/07 e
3.721/09, que dispõe sobre a implementação das estruturas de gerenciamento dos Riscos de Liquidez, Operacionais, de Mercado e de Crédito.
O comitê também deve estimular a cultura de riscos e controles da organização, enfatizando e demonstrando os benefícios da abordagem baseada em riscos.
Diretor Responsável pelo Risco de Mercado: Diretor indicado a representar o Paraná Banco junto ao Banco Central, é responsável juntamente com o Comitê
de Gestão de Riscos, por validar e aprovar as políticas e objetivos gerais e respaldar o Conselho de Administração e demais Diretores com informações relevantes
sobre a estrutura e os resultados do Gerenciamento do Risco de Mercado.
Gestor Responsável pelo Risco de Mercado: Colaborador designado pelo Diretor Responsável para gerir a estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado.
Também é responsável pelo processo de informação, comunicação e divulgação da estrutura.
A estrutura de Gerenciamento contempla metodologias e ferramentas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.
Desta forma, o Paraná Banco em cumprimento às disposições da Resolução CMN nº 3.464/07 gerencia seus riscos de mercado em total consonância com as
disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado.

