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Słownik 

Ustawa 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) 

DM BOŚ  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Informacje uzupełniające dotyczące adekwatności kapitałowej 

W związku z nowelizacją Ustawy, która nałożyła na domy maklerskie dodatkowe obowiązki 
informacyjne, o których mowa w art. 110w ust. 5 Ustawy, w uzupełnieniu do ujawnionych 
informacji dotyczących adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2014 r., DM BOŚ publikuje 
poniższe informacje. 

 
Informacja, o której mowa w art. 110w ust. 1 pkt 1 Ustawy 

Do dnia publikacji niniejszego ujawnienia, DM BOŚ nie posiadał podmiotów zależnych, o 
których mowa w art. 110w ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

 
Informacja, o której mowa w art. 110w ust. 1 pkt 2 Ustawy 

W roku obrotowym 2014, DM BOŚ osiągnął stopę zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz 
zysku netto i sumy bilansowej, w wysokości 1,5%. 

 
Informacja o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów 

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

1. W skład Zarządu DM BOŚ wchodzą osoby posiadające wiedzę, kompetencje i 
doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania 
ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. DM 
BOŚ zapewnia podnoszenie przez członków organów DM BOŚ kwalifikacji 
niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków. 
 

2. W skład organów DM BOŚ 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 (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.), przestępstwa określonego w ustawach, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 174), oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie 
równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich. 
 

3. W odniesieniu do art. 103 ust. 1h, w związku z art. 103 ust. 1d Ustawy, DM BOŚ 
spełnia następujące warunki: 
a) udział DM BOŚ w aktywach sektora domów maklerskich jest nie mniejszy niż 2%, 
b) udział DM BOŚ w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest nie 

mniejszy niż 2%. 
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Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v 

ust. 8 Ustawy 

Wypełniając obowiązek ogłoszenia na stronie internetowej opisu polityki wynagrodzeń oraz 
informacji o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 
Ustawy, DM BOŚ wskazuje, że polityka wynagrodzeń w DM BOŚ została określona w 
„Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w 
Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” opracowanej i wprowadzonej przez 
Zarząd DM BOŚ oraz zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą DM BOŚ. Szczegóły dotyczące 
niniejszej Polityki zostały zawarte w uprzednio opublikowanych „Ujawnieniach informacji 
związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń”, 
dostępnych na stronie internetowej DM BOŚ. 

Zgodnie z art. 110v ust. 8 Ustawy, do dnia publikacji niniejszego ujawnienia w DM BOŚ nie 
powołano komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy. 

 


