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Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 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 2021 r.: 
 
1. Dane dotyczące oddziału Spółki - Q Securities Spółka Akcyjna Oddział w Luksemburgu - o których mowa w 

art. 110w ust. 1 Ustawy, zostały zamieszczone w pkt. 2 Sprawozdania z działalności Q Securities za okres od dnia 
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., opublikowanego na stronie internetowej Spółki: 
www.qsecurities.com w zakładce „Dokumenty” – „Dokumenty finansowe”. 

2. Opis sytemu zarządzania ryzykiem oraz polityki wynagrodzeń w Spółce umieszczony został w pkt. III i VII 
dokumentu: Informacje związane z adekwatnością kapitałową Q Securities S.A. podawane do wiadomości 
publicznej zgodnie z Rozporządzeniem IFR wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., zawierającym ujawnienia 
informacji wymaganych przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 („Rozporządzenie”) 
opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.qsecurities.com w zakładce „Dokumenty” – „Dokumenty 
finansowe” (art. 110w ust. 4 Ustawy). Dodatkowo, opis polityki wynagrodzeń zawarty jest także w opublikowanej 
w ww. sposób Polityce wynagrodzeń Q Securities S.A.  

3. W Q Securities został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy na 
podstawie Uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Q Securities z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia 
komitetu do spraw wynagrodzeń i przyjęcia Regulaminu komitetu do spraw wynagrodzeń w Q Securities S.A. 
(art. 110w ust. 4 Ustawy). 

4. Członkowie organów Q Securities spełniają wymagania, o których mowa w art. 103 ust. 1-1b Ustawy. Przepisy 
art. 103 ust. 1c-1h Ustawy nie znajdują zastosowania do Q Securities, gdyż Spółka nie stosuje Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (art. 110w ust. 
4 Ustawy). 
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