Informacja o spełnianiu przez członków organów PRIME SELECTION Dom Maklerski
S.A. z siedzibą w Warszawie wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi

PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Dom Maklerski”)
informuje, że wszyscy członkowie organów Domu Maklerskiego spełniają wymogi określone
w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a to:
1. Wszyscy członkowie Zarządu posiadają wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni
staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze
sprawowanymi funkcjami.
2. Wszyscy członkowie Zarządu posiadają wiedzę, kompetencje i doświadczenie
niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z
uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej przez Dom Maklerski
działalności.
3. Dom Maklerski zapewnia podnoszenie przez członków Zarządu kwalifikacji
niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
4. Żaden z członków Zarządu nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za
winnego 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, przestępstwa
określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006
r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie
równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
5. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez
członków Zarządu Domu Maklerskiego, jest dostosowana do indywidualnych
okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Domu
Maklerskiego.
6. Dom Maklerski zapewnia podnoszenie przez członków Rady Nadzorczej kwalifikacji
niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
7. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za
winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, przestępstwa określonego wart. 305, art. 307 lub art.
308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa
określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006
r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie
równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
8. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez
członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego, jest dostosowana do indywidualnych
okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Domu
Maklerskiego.

