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Komunikat z 82. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 31 lipca 2009 r.   
 
1. W osiemdziesiątym drugim 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. 

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na utworzenie banku pod firmą: 
  
• FM Bank SA. 

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

zezwoliła na utworzenie FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości 
Komercyjnych Satus). 

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez: 
 
• New World Alternative Investment SA. 

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Adama Pustelnika na Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwa 

Ubezpieczeń SA i SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA. 
 
6. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną ERBUD SA karę pieniężną w wysokości 
150 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych. 
 
 Naruszenie polegało na nieprzekazaniu do publicznej wiadomości w ustawowym terminie 
informacji poufnej o wystawieniu w okresie lipiec – sierpień 2008 r. na rzecz banku opcji 
walutowych (opcji call EUR), niosących ryzyko nieograniczonej straty finansowej, w zakresie w 
jakim przekraczały one spodziewane przez spółkę wpływy w EUR z realizacji kontraktów 
budowlanych. W ocenie KNF spółka była zobowiązana niezwłocznie poinformować rynek o 
zawarciu transakcji opcyjnych niosących ryzyko straty, mogącej mieć istotny wpływ na wynik 
finansowy emitenta.     
 
7.  Komisja jednogłośnie nałożyła na byłego członka zarządu HDI – Gerling Życie 
Towarzystwa Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych w związku ze 
stwierdzeniem wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń z naruszeniem art. 24 ust. 1 
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ustawy o rachunkowości. 
 
8. KNF jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 
karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie 
dziesięciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych) oraz zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na wniosek Rzecznika 
Ubezpieczonych (naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym). 
 
9. Komisja jednogłośnie skreśliła z listy maklera papierów wartościowych w związku z 
naruszeniem przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Domu 
Maklerskim BZ WBK SA (tj. przekazaniem klientowi informacji poufnej i wykorzystaniem 
informacji poufnej poprzez złożenie dyspozycji na rachunku klienta bez umocowania). 
 
10. KNF jednogłośnie skreśliła z listy maklera papierów wartościowych w związku z 
naruszeniem przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Domu 
Maklerskim BZ WBK SA (tj. nieuprawnione działania na rachunku klienta m.in. poprzez 
składanie zleceń na rachunku klienta bez pełnomocnictwa). 
 
11. Komisja jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec planowanego bezpośredniego nabycia 
przez Panią Beatę Kielan akcji GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie 
powodującej przekroczenie 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Powodem 
sprzeciwu były przesłanki określone w art. 54 ust. 6 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
 
12. KNF jednogłośnie zezwoliła Spray SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu 
(zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 28 sierpnia 2009 r. 
 
13.  Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 
 

• AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, 
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Unilever Polska i Pracowniczego 

Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska, 
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. 

 
14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 7 sierpnia 2009 r. 
• 19 sierpnia 2009 r. 
• 2 września 2009 r. 
• 16 września 2009 r. 
• 28 września 2009 r. 
• 14 października 2009 r. 
• 29 października 2009 r. 


