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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOMU MAKLERSKIEGO SA 

W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

 

 

 

Zarząd NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle 

jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik 

finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
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Mateusz Walczak   Łukasz Knap   Paweł Polaczek 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu  

 

 

 

Warszawa, 15 lutego 2012 

-------------------------    
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOMU MAKLERSKIEGO SA 

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 

 

 

 

 

Zarząd NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza,  

że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. 4AUDYT Sp. z o. o. z 

siedzibą w Poznaniu, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i 

normami zawodowymi. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOMU MAKLERSKIEGO SA 

W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

 

Zarząd NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza,  iż nie 

stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”: 

Zasada nr 1: 

 „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii 

oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu 

z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami a analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej”. 

Komentarz Zarządu: 

Spółka nie planuje w najbliższej przyszłości stosowania zasady w części dotyczącej 

transmisji internetowej obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje dotyczące 

zarówno zwoływania, jak i przebiegu posiedzeń Walnego Zgromadzenia, są przekazywane 

przez Spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak również są zamieszczane na 

stronie internetowej Spółki. W ocenie Zarządu, koszty związane z techniczną obsługą 

transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci 

Internet, w obecnych okolicznościach nie znajdują uzasadnienia. 
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