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Komunikat ze 101. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 27 kwietnia 2010 r.   
 
1. W sto pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez: 

 
• AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF jednocześnie zezwoliła na 

utworzenie AXA FIO). 

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pani ElŜbiety Czosnowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach, 
• Pana Leszka Niemyckiego na Prezesa Zarządu Deutsche Bank PBC SA, 
• Pana Bogusława Piechuli na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń 

SA, 
• Pani GraŜyny Pietrzak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gostyninie, 
• Pana Piotra Pniewskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w RaciąŜu, 
• Pana Romana Steca na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. 

4. Komisja jednogłośnie nie wyraziła zgody na powołanie:  
 
• Pana Wiesława DroŜdŜa na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie  

ze względu na brak doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnego do 
kierowania bankiem, w szczególności ograniczone doświadczenie na stanowisku kierowniczym 
w bankowości. 

5.  KNF jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publiczne: 
 
• Ciech SA – kara pienięŜna w wysokości 250 tysięcy złotych za nieprzekazanie w 

ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu przez emitenta walutowych transakcji 
pochodnych, niosących ryzyko nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na 
wynik finansowy emitenta; ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod uwagę stratę 
finansową emitenta w ostatnim okresie sprawozdawczym, za który spółka przekazała 
raport kwartalny, 
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• Swarzędz Meble SA w likwidacji – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za 
nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o braku moŜliwości 
kontynuacji działalności spółki, 

• Sygnity SA – kara pienięŜna w wysokości 40 tysięcy złotych za przekazanie w raporcie 
bieŜącym nr 71/2009 z dnia 16 października 2009 r. na temat sprzedaŜy obligacji 
błędnych danych dotyczących wartości zobowiązań, w tym zobowiązań 
krótkoterminowych; ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod uwagę, Ŝe nie było to 
działanie celowe, a w toku postępowania spółka współpracowała z urzędem; kara ma 
charakter prewencyjny, a nie represyjny, 

• Techmex SA – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w 
ustawowym terminie informacji poufnej o złoŜeniu przez bank wniosku o ogłoszenie 
upadłości likwidacyjnej spółki, o którym spółka dowiedziała się w dniu 1 października 
2009 r. oraz przekazanie raportu bieŜącego nr 56/2009 nie zawierającego wszystkich 
elementów wymaganych przepisami prawa; ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod 
uwagę trudną sytuację finansową emitenta. 

 
6. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na trzy osoby fizyczne – akcjonariuszy MCI Capital 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA kary pienięŜne w wysokości po 50 tysięcy złotych 
dla kaŜdej z tych osób za niezawiadomienie KNF o zamiarze nabycia akcji towarzystwa 
stanowiących 10,81% kapitału zakładowego (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych). 
 
7. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza przez: 
 

• KBC Beta SFIO (na Kredyt Bank SA), 
• SFIO Agro Kapitał na Rozwój (na BRE Bank SA).  

 
8. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekroczenie 15–procentowego limitu 
wielkości wkładów niepienięŜnych w funduszach zasadniczych Santander Consumer Bank SA 
w związku z planowanym podwyŜszeniem kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji 
serii K w zamian za aport obejmujący 99,92% akcji AIG Bank Polski SA. 
 
9. Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na zmianę statutu: 
 

• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. 
 
10. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie jednej akcji Pracowniczego Towarzystwa 
Emerytalnego Unilever Polska SA przez Unilever Poland Services sp. z o. o. 
 
11. Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom spółki Bankier.pl SA formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 25 maja 2010 r. 
 
12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 5 maja 2010 r. (dokończenie 101. posiedzenia) 
• 12 maja 2010 r. 
• 26 maja 2010 r. 
• 16 czerwca 2010 r. 
• 28 czerwca 2010 r. 
• 15 lipca 2010 r. 


