INFORMACJE W TRYBIE ART. 110W UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O
OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Opublikowanie niniejszej informacji jest realizacją obowiązku określonego w art. 110w ust. 5 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.;
dalej: „Ustawa”).
Opera Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej: „Dom Maklerski”) przedstawia następujące informacje.

I.

Dodatkowe informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki, o których mowa w
art. 110w ust. 1 Ustawy za rok obrotowy 2016:
a) informacja o działalności Domu Maklerskiego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada
podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej: „Rozporządzenie CRR”) – działalność
Domu Maklerskiego prowadzona była wyłącznie na terytorium Polski;
b) informacja o stopie zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej,
zawarta w sprawozdaniu z działalności Domu Maklerskiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wyniosła: -1,87%.

II.

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 Ustawy:
a) Opis systemu zarządzania ryzykiem

Priorytetowym celem systemu zarządzania ryzykiem jest ochrona wartości spółki i zapewnienie
ciągłości działania Domu Maklerskiego poprzez umiejętne zarządzanie istotnymi czynnikami ryzyka
oraz utrzymywanie relacji ryzyka oraz funduszy własnych na poziomie akceptowalnym przez organy
statutowe Domu Maklerskiego oraz przepisy prawa.
System zarządzania ryzykiem w Domu Maklerskim jest na bieżąco wykorzystywany w zarządzaniu
jako nierozerwalny czynnik podejmowanych strategicznych decyzji biznesowych przy realizacji,
których związane z nimi ryzyka są mierzone, monitorowane i raportowane w sposób rzetelny
i nieprzerwany. System zarządzania ryzykiem zakłada podejmowanie ryzyka przez Dom Maklerski
w sposób kontrolowany w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych, a w tym w szczególności
założonego planu finansowego, planu kapitałowego oraz strategii biznesowej. System zarządzania
ryzykiem w Domu Maklerskim uwzględnia charakter, skalę i rozmiar prowadzonej działalności
maklerskiej.

Zarząd Domu Maklerskiego zapewnia wydajne i ostrożne zarządzanie Domem Maklerskim, a w tym
określenie polityki zarządzania ryzykiem oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania
ryzykiem w Domu Maklerskim. Zarząd Domu Maklerskiego odpowiada także za skuteczne
zarządzanie ryzykiem w Domu Maklerskim włączając w to realizację funkcjonujących procedur
wewnętrznych, poddawanych cyklicznym kontrolom wewnętrznym przez inspektora nadzoru oraz
audytora wewnętrznego.
Proces szacowania kapitału wewnętrznego i ustalania poziomu akceptowanego ryzyka weryfikowane
są przez Radę Nadzorczą, która monitoruje efektywność i zatwierdza strukturę ww. systemu. Rada
Nadzorcza odpowiada też za ocenę zgodności strategii Domu Maklerskiego z planem finansowym
i ogólnym profilem ponoszonego ryzyka.
Dom Maklerski poprzez wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem, ma na celu zapewnienie
identyfikacji wszelkich istotnych bieżących i potencjalnych rodzajów ryzyka, pomiaru ich
potencjalnego wpływu oraz stosowanie metod zapobiegania ich materializacji i ograniczania ich
skutków. System zarządzania ryzykiem w Domu Maklerskim funkcjonuje według szczegółowo
określonych zasad, które podzielić można na następujące etapy:









identyfikacja (podejmowanie działań mających na celu dostrzeżenie i zdefiniowanie
potencjalnych ryzyk, na które narażony jest Dom Maklerski),
pomiar i ocena (określenie i zastosowanie ilościowych bądź jakościowych metod wyznaczania
wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kapitałowych, limitów wewnętrznych oraz ocena
istotności zidentyfikowanych ryzyk jak i metodyki ich zarządzania),
monitorowanie i ciągła aktualizacja (kontrola wykorzystania ustalonych limitów i apetytu na
ryzyko, okresowe przeglądy metod szacowania kapitału, aktualizacja baz danych i map ryzyk,
warsztaty samooceny ryzyk trudnomierzalnych),
minimalizacja i planowanie (określenie i zastosowanie działań, które zmniejszają potencjalny
negatywny wpływ zmaterializowanych ryzyk na działalność Domu Maklerskiego –
zapewnienie niezachwianej ciągłości działania (Business Continuity Management, „BCM”), a
w tym ustalenie awaryjnych planów w zakresie ryzyka IT, planów kapitałowych oraz planów
utrzymania płynności (Business Continuity Planning, „BCP”),
ujawnianie i raportowanie (okresowe i bieżące dostarczanie informacji na temat systemu
zarządzania ryzykiem Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego, podmiotom
nadzorczym i regulującym rynek finansowy oraz pozostałym uczestnikom rynku finansowego
w ramach obowiązujących przepisów prawa).

Dodatkowe informacje, we wskazanym zakresie dostępne są w ramach corocznych „Informacji w
zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego” publikowanych na stronie internetowej pod
adresem: http://opera.pl/pl/o-nas/opera-dm/dokumenty/
b) Polityka wynagrodzeń
W Domu Maklerskim funkcjonuje sformalizowana polityka wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko
działalności oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy
otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry

kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności i których działalność
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Domu Maklerskiego, która jest jednym z głównych
elementów polityki wynagrodzeń Domu Maklerskiego. Polityka ma na celu prawidłowe i skuteczne
zarządzanie ryzykiem oraz eliminowanie zachowań prowadzących do podejmowania nadmiernego
ryzyka (wykraczającego poza poziom akceptowany przez organy statutowe Domu Maklerskiego),
realizację strategii prowadzenia działalności przyjętej przez Dom Maklerski oraz wspieranie
zapobiegania konfliktom interesów.
W Domu Maklerskim obowiązuje także regulamin wynagradzania, który określa warunki
wynagradzania za pracę i przyznawania dodatków do wynagrodzenia na zasadach określonych w
prawie pracy. Zgodnie z tym regulaminem, wynagrodzenia pracowników są kształtowane przede
wszystkim w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego, przy uwzględnieniu jego przynależności do grupy zawodowej i sytuacji
na rynku pracy.
Dom Maklerski ujawnia informacje, o których mowa w art. 450 Rozporządzenia CRR, w ramach
corocznych „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego” publikowanych na
stronie internetowej pod adresem: http://opera.pl/pl/o-nas/opera-dm/dokumenty/
c) Komitet ds. wynagrodzeń
W Domu Maklerskim z uwagi na wielkość, strukturę organizacyjną, charakter, zakres i złożoność
działalności nie został powołany komitet ds. wynagrodzeń.
d) Informacja o spełnianiu przez członków organów Domu Maklerskiego wymogów określonych
w art. 103 ust. 1–1h Ustawy
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego spełniają wymogi określone w art. 103
ust. 1-1h Ustawy.
Szczegółowe informacje o członkach Zarządu Domu Maklerskiego dostępne są pod adresem:
http://www.opera.pl/pl/o-nas/kim-jestesmy

