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Rekomendacja dotycząca podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do 
stałych składników wynagrodzenia do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń  
w wysokości przekraczającej 100% stałych składników wynagrodzeń  
 
Działając na podstawie art. 32 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.  
w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania 
i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim Zarząd X-Trade Brokers Dom 
Maklerski S.A. (“Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej 
zgodę na zastosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych 
składników wynagrodzenia nie przekraczającego 200% w przypadku Pana Omara Arnaout - Prezesa 
Zarządu Spółki, Pana Filipa Kaczmarzyka - Członka Zarządu Spółki oraz Pana Pawła Szejko - Członka 
Zarządu Spółki. Rekomendacja Zarządu zgoda jest z § 8 obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2020 r. Rekomendowane zastosowanie wyższego 
maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia 
uzasadnione jest poziomem wypracowanego przez Spółkę oraz Grupę zysku netto w roku 2020, jak również 
dobrą kondycją finansową i płynnościową Spółki oraz Grupy.  
 
Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu  przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń za 2020 
rok w wysokości przekraczającej 100% stałych składników wynagrodzeń w następujący sposób: 
a) Pan Omar Arnaout – zmienne składniki wynagrodzeń w wysokości 1 000 tys. zł, co stanowi 138,50% 

otrzymanych stałych składników wynagrodzenia; 
b) Pan Filip Kaczmarzyk – zmienne składniki wynagrodzeń w wysokości 700 tys. zł, co stanowi 144,93% 

otrzymanych stałych składników wynagrodzenia; 
c) Pan Paweł Szejko – zmienne składniki wynagrodzeń w wysokości 500 tys. zł, co stanowi 128,87% 

otrzymanych stałych składników wynagrodzenia. 
 
Ocena wpływu na spełnianie norm adekwatności kapitałowej 
 
Przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń za rok 2020 w wysokości przekraczającej 100% stałych 
składników wynagrodzenia Panu Omarowi Arnaout, Panu Filipowi Kaczmarzykowi i Panu Pawłowi Szejko 
nie wpłynie negatywnie na możliwość wypełniania przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. norm 
adekwatności kapitałowej na zasadzie jednostkowej i skonsolidowanej z następujących powodów: (i) 
przyznanie i wypłata zmiennych składników wynagrodzenia nie wpływa na wysokość funduszy własnych, 
ponieważ wartość zmiennych składników wynagrodzenia została uwzględniona w wyniku roku 2020,  
w rezerwie zawiązanej na ten cel, a łączny wynik osiągnięty przez Spółkę jest dodatni, (ii) odroczenie wypłaty 
przyznanej  części zmiennych składników wynagrodzenia nie wpływa na zwiększenie wymogów 
kapitałowych, ze względu na wyrażenie tej wartości w walucie polskiej (brak wpływu na wymogi z tytułu 
ryzyka walutowego) oraz umowne ograniczenia zmian wartości wypłaty (nałożenie górnego ograniczenia 
zmiany) uzależnionej od giełdowego kursu akcji XTB. 
Ze względu na stosunkowo niewielką łączną wartość przyznanych zmiennych składników wynagrodzenia, 
ich wypłata nie wpłynie negatywnie na płynność Spółki, oraz możliwość bieżącego wywiązywania się  
z zobowiązań. 


