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Komunikat z 95. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 11 stycznia 2010 r.   
 
1. W dziewięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez: 
 
• Bank Millennium  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii L oraz zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L, praw poboru 
akcji serii L oraz praw do akcji serii L (oferującym jest Millennium Dom Maklerski, 
więcej informacji w poniŜszej tabeli).  

3.  Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez: 
 
• KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z Wrocławia (jednocześnie KNF 

zezwoliła na utworzenie KGHM I FIZ Aktywów Niepublicznych i KGHM II FIZ 
Aktywów Niepublicznych). 

4. KNF jednogłośnie nałoŜyła na PZU Asset Management SA karę pienięŜną w wysokości 
20 tysięcy złotych za niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego 
związanego z zejściem poniŜej progu 5% w spółce publicznej AS Solvano Fashion Group w 
grudniu 2007 r.  

5. Komisja zezwoliła na wprowadzenie zmian w statucie Towarowej Giełdy Energii SA 
(TGE) w zakresie dostosowania statutu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, a jednocześnie nie wyraziła zgody na wprowadzenie do 
statutu zmian polegających na rozszerzeniu: 
 

• katalogu towarów giełdowych, które mogą być przedmiotem obrotu o prawa majątkowe, 
których wartość zaleŜy od wartości rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz prawa 
majątkowe, których cena zaleŜy od kursów walut, 

• przedmiotu działalności TGE o prowadzenie innej działalności związanej z 
rozrachunkiem obrotu towarami giełdowymi. 

Powodem odmowy jest formalna niemoŜność wykonywania oznaczonej działalności 
przez giełdę towarową w obecnie obowiązującym stanie prawnym. 
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Wyniki głosowania KNF: 4 głosy „za” (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pan 
Piotr Wiesiołek, Pani Danuta Wawrzynkiewicz), 1 głos „wstrzymujący się” (Pan Dariusz 
Daniluk). 
 
6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 9 lutego 2010 r. 
• 23 lutego 2010 r. 
• 10 marca 2010 r. 
• 23 marca 2010 r. 
• 13 kwietnia 2010 r. 
• 27 kwietnia 2010 r. 
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Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 

Lp. Emitent 

Data 
zatwierdze

nia 
prospektu 

emisyjnego 

Papiery wartościowe 
objęte prospektem 

emisyjnym 

Sposób 
udostępnienia 

prospektu 
emisyjnego do 

publicznej 
wiadomości 

Termin 
udostępnienia 

prospektu 
emisyjnego do 

publicznej 
wiadomości 

Prospekt 
emisyjny w 
związku z 

ofertą 
publiczną 

Prospekt emisyjny w 
związku z 

dopuszczeniem do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Format 
prospektu 

emisyjnego 
Link 

1. 
Bank 

Millenium 
SA 
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2010 r. 

 
425.000.000  
akcji serii L 

 
849.181.744 praw 

poboru do akcji serii 
L 
 

425.000.000 
praw do akcji serii L 

 
 

forma elektroniczna 
13 stycznia  

2010 r. 

 
425.000.000  
akcji serii L 

 
425.000.000  
akcji serii L 

 
849.181.744 praw 

poboru do akcji serii 
L 
 

425.000.000 
praw do akcji serii L 

 
 

jednoczęścio
wy 

www.bankmillennium.pl 
 

www.millenniumdm.pl  

 


