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Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 5 ustaw y 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z pó źn. zm.) 
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I. Podstawowe informacje 

Niniejsza Informacja dotyczy Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej: Spółka, Dom 

Maklerski ) z siedzibą w Warszawie i stanowi wypełnienie postanowień wynikających 

z art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.; dalej: Ustawa o obrocie ). 

II. Dodatkowe informacje zawarte w sprawozdaniu z d ziałalno ści jednostki, o których 

mowa w art. 110w ust. 1 Ustawy o obrocie 

• Dom Maklerski nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Stopa zwrotu z aktywów, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, zostanie 

udostępniona po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności Domu Maklerskiego 

od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

III. Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 Ustawy o obrocie 

• Opis systemu zarządzania ryzykiem dostępny jest w ramach ujawnień związanych 

z adekwatnością kapitałową pod adresem:  

http://dmbps.pl/informacje/7/Adekwatnosc_kapitalowa. 

• Zasady wynagradzania pracowników, w tym członków Zarządu i pozostałych osób 

zajmujących kierownicze stanowiska, określa Regulamin wynagradzania pracowników 

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej: Regulamin). Zgodnie z Regulaminem 

pracownikowi naleŜy się wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy 

i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a takŜe ilości i jakości świadczonej 

pracy. 

Pracownikowi z tytułu świadczenia pracy przysługuje: 

− wynagrodzenie zasadnicze,  

− dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 

− dodatek za pracę w porze nocnej, 

− inne składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, określone odrębnymi 

przepisami. 

Pracownicy mogą ponadto otrzymać wynagrodzenie prowizyjne, premię uznaniową oraz 

nagrodę za osiągnięcia zawodowe. Na mocy przepisów prawa mają równieŜ prawo 

do odprawy rentowej lub emerytalnej, a takŜe innych obligatoryjnych świadczeń. 

Ponadto w Spółce obowiązuje Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim Banku BPS S.A., która określa 
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i wprowadza zasady ustalania, wypłacania i monitorowania zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim. 

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w raporcie ujawnień 

pod adresem http://dmbps.pl/informacje/7/Adekwatnosc_kapitalowa.  

• W Domu Maklerskim nie został powołany komitet ds. wynagrodzeń, o którym mowa 

w art. 110v ust. 8 Ustawy o obrocie. 

• Informacja o spełnianiu przez członków organów Domu Maklerskiego wymogów 

określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie. 

W skład Zarządu Domu Maklerskiego wchodzą osoby posiadające wiedzę, kompetencje 

i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania 

ryzykiem. 

Szczegółowe informacje o członkach Zarządu Spółki dostępne są pod adresem 

http://dmbps.pl/informacje/106/Zarzad_i_Rada_Nadzorcza.  

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego nie wchodzą osoby, które 

zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa 

określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz 

przestępstwa stanowiącego naruszenie równowaŜnych przepisów obowiązujących 

w innych państwach członkowskich. 

Ponadto Dom Maklerski informuje, Ŝe stosuje wymogi regulacyjne, o których mowa w art. 

103 ust. 1d Ustawy o obrocie, w zakresie wprowadzenia ograniczeń w łącznym 

sprawowaniu funkcji członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji 

w zarządzie lub radzie nadzorczej innych podmiotów . 


