Uzupełnienie informacji do „Adekwatności kapitałowej Noble Securities S.A.”
zatwierdzonej przez Zarząd Noble Securities S.A. w dniu 10 kwietnia 2018 r.
w zakresie danych ilościowych dotyczących zmiennych składników wynagrodzeń

Po przyznaniu i wypłaceniu wynagrodzenia zmiennego dla części osób o istotnym wpływie na profil NS publikuje
stosowną informację uzupełniającą stanowiącą zmianę Tabeli 16. Wysokość wynagrodzeń za 2017 r. oraz Tabeli 17.
Zmienne składniki wynagrodzeń za 2017 r.
Tabela poniżej zawiera następujące dane:
1) wysokość wynagrodzeń za 2017 rok, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzeń oraz liczbę osób,
które je otrzymały,
2) formy wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych składników wynagrodzeń
i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finansowych:
Tabela 16. Wysokość wynagrodzeń za 2017 r.
Wysokość wynagrodzeń brutto za 2017 r. (w PLN)
Grupa
Liczba osób

Łączna kwota

Stałe składniki
wynagrodzeń

Zmienne
składniki
wynagrodzeń
płatne w
gotówce

Zmienne składniki
wynagrodzeń płatne
w instrumentach
finansowych**

Członkowie Zarządu NS

4*

1 481 926,47

992 056,25

0,00

489 870,22

Osoby wchodzące w skład kadry
kierowniczej wyższego szczebla NS

21

4 776 779,56

3 505 778,14

1 192 718,03

78 283,39

2

216 721,59

191 721,59

25 000,00

0,00

27

6 475 427,62

4 689 555,98

1 217 718,03

568 153,61

Pozostałe osoby, których działania
mają istotny wpływ na profil
ryzyka NS
Razem

* z dniem 21 kwietnia 2017 roku oraz 16 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu na stanowisku Wiceprezesa
Zarządu
** rozliczane pieniężnie instrumenty finansowe odnoszą się do wartości akcji NS lub wartości akcji GNB

Tabela poniżej zawiera informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób o istotnym wpływie na profil ryzyka
NS, zawierająca dane dotyczące wysokości przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, które:
1) nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwot wypłaconej i niewypłaconej,
2) dotyczą wynagrodzeń zmiennych wypłaconych za lata ubiegłe.
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Tabela 17. Zmienne składniki wynagrodzeń za 2017 r.
Przyznane zmienne składniki wynagrodzeń brutto w 2017 r.
(w PLN)
Grupa

Niewypłacone w całości lub części
Łączna kwota
Kwota
wypłacona

Kwota
niewypłacona

Kwota
wypłacona
w związku z
dokonaną
odprawą

Wynagrodzenie
zmienne
odroczone
przyznane za lata
poprzednie
a wypłacone
w 2017 roku

829 828,99

276 597,56

196 046,07

0,00

357 185,36

Osoby wchodzące w skład kadry
kierowniczej wyższego szczebla NS
Pozostałe osoby, których działania
mają istotny wpływ na profil ryzyka NS

1 346 315,94

1 208 190,95

62 657,37

0,00

75 467,62

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

Razem

2 201 144,92

1 509 788,51

258 703,43

0,00

432 652,98

Członkowie Zarządu NS

W 2017 roku miało miejsce zmniejszenie wcześniej przyznanego zmiennego składnika wynagrodzenia pracownikowi
o istotnym wpływie na profil ryzyka.
W 2017 roku w NS nie wystąpiły płatności związane z podjęciem zatrudnienia i z zakończeniem stosunku
zatrudnienia przez pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka NS.
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