
 

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
w OPERA Dom Maklerski sp. z o.o. 

 

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady Ładu Korporacyjnego”), OPERA Dom 
Maklerski sp. z o.o. („OPERA DM”) zadeklarował wolę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.  

OPERA Dom Maklerski sp. z o.o. dąży do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w jak najszerszym 
zakresie, niemniej unikając nadmiernej uciążliwości dla OPERA DM oraz uwzględniając zasadę 
proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki OPERA DM, a także 
możliwą realizację celu Zasad Ładu Korporacyjnego w inny sposób niż określony w ich treści oraz 
z następującymi zastrzeżeniami:  

1) w § 28  i 30 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Z uwagi na brak powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających obowiązek 
wdrożenia w OPERA DM regulacji określających zasady przyznawania i wypłaty na rzecz 
członków organu zarządzającego oraz nadzorującego jakichkolwiek świadczeń, poza istniejącą w 
tym zakresie regulacją w sprawie zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń 
osób zajmujących stanowiska kierownicze, a także z uwagi na skalę i charakter działalności 
OPERA DM, Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie polityki wynagrodzeń członków organu 
nadzorującego oraz organu zarządzającego będą stosowane jedynie częściowo. OPERA DM 
stosować będzie Zasady Ładu Korporacyjnego wyłącznie w zakresie polityki zmiennych 
składników wynagrodzeń członków Zarządu (oraz osób zajmujących kluczowe stanowiska w 
OPERA DM) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Stosowanie przepisów 
dotyczących polityki wynagrodzeń w szerszym zakresie byłoby dla OPERA DM znacząco 
utrudnione, choć Zarząd OPERA DM nie wyklucza możliwości uchwalenia i stosowania tego 
rodzaju polityki wynagrodzeń w odniesieniu do osób pełniących funkcje w organie nadzorującym 
lub zarządzającym, również pomimo nieuchwalenia w tym zakresie odpowiednich przepisów 
prawa nakładających na OPERA DM tego rodzaju obowiązek. 

2) § 49 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powołanie i odwołanie osoby 
kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką nadzoru zgodności 
działalności z prawem będzie stosowane przez OPERA DM od chwili wprowadzenia odpowiedniej 
zmiany umowy spółki OPERA DM poszerzającej kompetencje Rady Nadzorczej. 

3) w 52 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Z uwagi na charakter OPERA DM oraz skalę działalności, zasada wyłączająca możliwość łączenia 
odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za dany obszar 
działalności spółki, choćby tylko potencjalnie generujący to ryzyko, nie będzie stosowana przez 
OPERA DM w sposób bezpośrednio wskazany w treści Zasad Ładu Korporacyjnego. 
Wprowadzenie tej zasady byłoby nadmiernie uciążliwe, zaś jej pełne przestrzeganie wymagałoby 
w praktyce zwiększenia liczby Członków Zarządu OPERA DM. Zarząd OPERA DM będzie 
jednakże podejmować niezbędne starania w celu zapewnienia stosowania tej zasady przy 
wykorzystaniu innych, prawnie dopuszczalnych metod. 

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego odbywa się poprzez praktyczne działania organów 
i pracowników OPERA DM, opartych na wdrożonych regulacjach wewnętrznych m.in. w związku 
z przyjęciem do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego. 

Zarząd OPERA DM, w trakcie najbliższego Zgromadzenia Wspólników, wprowadzi do porządku obrad 
Zgromadzenia Wspólników punkt dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego oraz zaproponuje 
wspólnikowi podjęcie odpowiednich działań mających na celu dostosowanie się do Zasad.  



 

Stanowisko zawarte w niniejszej informacji będzie aktualizowane w przypadku gdy organy statutowe 
OPERA DM podejmą odpowiednie decyzje dotyczące sposobu realizacji poszczególnych Zasad Ładu 
Korporacyjnego.  

Dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” opublikowany jest na stronie 
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
 


