Informacja Zarządu NOBLE Securities S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku
dotycząca adekwatności kapitałowej Spółki
według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
NOBLE Securities S.A. („NS”) upowszechnia niŜej wskazane informacje przez podanie ich do publicznej
wiadomości:
1) w miejscu wykonywania przez NS czynności oraz
2) na stronie internetowej NS.
NS, w związku z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz.U. Nr 210, poz. 1615), które weszło
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r., a takŜe uwzględniając treść „Polityki informacyjnej NOBLE Securities S.A.”,
upowszechniania w niniejszym materiale informacje dotyczące adekwatności kapitałowej NS według stanu
na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Podmiotem dominującym nad NS jest Getin Noble Bank S.A. (ul. Domaniewska 39B,
02 – 675 Warszawa; KRS 0000018507), którego kapitał zakładowy wynosi obecnie 953.763.097,00 zł. Wartość
rynkowa Getin Noble Bank S.A., którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., wynosi obecnie ponad 5,2 mld zł (według kursu z dnia 1 czerwca 2010 roku).
Nie istnieją Ŝadne bieŜące lub przewidywane w przyszłości przeszkody w szybkim transferze kapitałów
nadzorowanych NS lub w spłacie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Getin Noble Bank S.A. i NS.
Podstawowe informacje dotyczące adekwatności kapitałowej NS według stanu na dzień 31 grudnia
2009 roku:
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Śródroczny zysk netto zaliczony do kapitałów
nadzorowanych, na podstawie przeglądu ksiąg
rachunkowych dokonanego przez biegłego rewidenta
Razem

3.494.747,00 zł
1.548.309,13 zł
736.383,10 zł

5.779.439,23 zł

Na potrzeby wyliczania adekwatności kapitałowej wyŜej wskazana suma w wysokości 5.779.439,23 zł, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, była pomniejszona o wartości niematerialne i prawne (wartości te według
stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 1.361.741,60 zł). PoniewaŜ NS na dzień 31 grudnia 2009 roku
nie posiadał kapitałów uzupełniających II kategorii (takich jak np. kapitał pochodzący z poŜyczek
podporządkowanych), to według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitały nadzorowane NS były równe
kapitałom podstawowym w wysokości 4.417.697,63 zł (kwota ta stanowi róŜnicę pomiędzy wykazaną wyŜej
sumą 5.779.439,23 zł a kwotą wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 1.361.741,60 zł).
Zysk netto NS za 2009 rok, zbadany przez biegłego rewidenta i zatwierdzony przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie NS, które równieŜ m.in. zatwierdziło sprawozdania Spółki za 2009 rok i udzieliło absolutorium
wszystkim członkom Rady Nadzorczej i Zarządu NS za 2009 rok, wyniósł 3.598.643,52 zł, co oznacza prawie
4-krotny wzrost w stosunku do zysku netto za 2008 rok. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) za 2009 rok
wyniósł 71,35%. Kapitały własne NS na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 8.641.699,65 zł.
NS, na dzień 31 grudnia 2009 roku, nie posiadał spółek zaleŜnych, podmiotów objętych konsolidacją,
nie był teŜ zobowiązany do wdroŜenia systemów zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego
ani audytu wewnętrznego i systemy te nie były wdroŜone w 2009 roku. Systemy te zostaną wdroŜone
przez NS w terminie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych
oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz. 1579).
NS, poza ujawnionymi wyŜej informacjami, nie upowszechnia w niniejszym materiale innych
informacji dotyczących adekwatności kapitałowej NS, z uwagi na fakt, iŜ zawierają elementy, które na obecnym
etapie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są objęte prawną ochroną. W ocenie NS informacje przedstawione
powyŜej są wystarczające do oceny adekwatności kapitałowej NS.
Poza informacjami przedstawionymi powyŜej NS ujawnił informacje przekazane do sądu rejestrowego
w zakresie i w sposób określony stosownymi przepisami prawa, m.in. w sposób przewidziany dla publikacji
sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

