Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi („Ustawa”), Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Q Securities”, „Spółka”)
niniejszym przedstawia następujące informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:
1. Q Securities nie prowadziło w roku 2019 działalności poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Spółka nie posiada podmiotów zależnych (art. 110w ust. 1 pkt 1) Ustawy).
2. Stopa zwrotu z aktywów Spółki, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej,
wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 26,35% (art. 110w ust. 1 pkt 2) Ustawy).
3. W Q Securities nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w
art. 110v ust. 8 Ustawy (art. 110w ust. 4 Ustawy).
4. Opis sytemu zarządzania ryzykiem w Spółce umieszczony został w dokumencie:
Informacje związane z adekwatnością kapitałową Q Securities S.A. wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 r., zawierającym ujawnienia informacji wymaganych przez przepisy
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 (dalej: „Rozporządzenie CRR”) (art. 110w ust. 4 Ustawy).
5. Opis polityki wynagrodzeń umieszczony został w dokumencie: Informacje związane z
adekwatnością kapitałową Q Securities S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
zawierającym ujawnienia informacji wymaganych przez przepisy Rozporządzenia CRR (art.
110w ust. 4 Ustawy) oraz w aktualnej Polityce wynagrodzeń Q Securities S.A.,
zamieszczonej na stronie internetowej Spółki: www.qsecurities.pl.
6. Członkowie organów Q Securities spełniają wymagania, o których mowa w art. 103 ust. 11c Ustawy. Przepisy art. 103 ust. 1d-1g Ustawy nie znajdują zastosowania do Q Securities
z uwagi na brzmienie art. 103 ust. 1h Ustawy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. Q Securities
nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w tym przepisie (art. 110w ust. 4
Ustawy).
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