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Komunikat z kontynuacji 108. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 1 września 2010 r.   
 
1. W kontynuacji sto ósmego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

 
• Pana Sylwestra Czupryniaka na Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych, 
• Pana Huberta Mordki na Członka Zarządu HDI – Gerling Życie Towarzystwa 

Ubezpieczeń SA, 
• Pana Artura Olecha na Członka Zarządu Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń 

SA i Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA. 
 

3. Komisja jednogłośnie skreśliła z listy doradcę inwestycyjnego za naruszenie przepisów 
prawa w okresie zatrudnienia w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, 
polegające na wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych 
spółki PGNiG SA w drugim kwartale 2008 r. przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r.  

KNF jednogłośnie skreśliła  też z listy doradcę inwestycyjnego za naruszenie przepisów 
prawa w okresie zatrudnienia w BRE Wealth Management SA, polegające na wykorzystaniu 
informacji poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych spółki PGNiG SA w drugim 
kwartale 2008 r. przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

Komisja jednogłośnie zawiesiła również na okres jednego roku uprawnienia maklera 
papierów wartościowych za naruszenie przepisów prawa w okresie zatrudnienia w Domu 
Inwestycyjnym BRE Banku SA, polegające na ujawnieniu osobie nieuprawnionej informacji 
poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych spółki PGNiG SA w drugim kwartale 
2008 r. przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w 
zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o 
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez: 

 
• Centralny Dom Maklerski Pekao SA, 
• Erste Securities Polska SA, 
• Trigon Dom Maklerski SA. 
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5. Komisja jednogłośnie wyznaczyła do 31 grudnia 2010 r. maksymalny termin nabycia 
bezpośrednio przez Skandia Leben Holding GmbH z siedzibą w Berlinie i pośrednio przez 
Skandia Europe and Latin Holdings Limited z siedzibą w Londynie akcji w liczbie zapewniającej 
przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu i 50% udziału w jego kapitale 
zakładowym: 

 
• Skandia Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA. 

 
6.  KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
500 akcji Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. Po dokonaniu transakcji 
wnioskodawca stanie się jedynym akcjonariuszem PTE.  
 
7. Komisja jednogłośnie zezwoliła HTL – STREFA SA na przywrócenie akcjom formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 28 września 2010 r. 
 
8. KNF, po ponownym rozpatrzeniu sprawy spółki Swarzędz Meble SA w likwidacji w 
upadłości likwidacyjnej, jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną w dniu 27 kwietnia 2010 
r. za naruszenie obowiązków informacyjnych do kwoty 100 tysięcy złotych, ze względu na 
sytuację finansową spółki skutkującą orzeczeniem przez sąd w dniu 7 lipca 2010 r. upadłości 
likwidacyjnej. 
 
9. Komisja zapoznała się z raportem nt.: 
 

• długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych banków. 
 
10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 14 września 2010 r. 
• 1 października 2010 r. 
• 12 października 2010 r. 
• 28 października 2010 r. 
• 9 listopada 2010 r. 
• 25 listopada 2010 r. 
• 7 grudnia 2010 r. 
• 20 grudnia 2010 r. 


