9 sierpnia 2010 r.

Komunikat z kontynuacji 107. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 9 sierpnia 2010 r.
1.

W kontynuacji sto siódmego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli
udział:
•
•
•
•
•
•

2.

Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów3,
Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej4,
Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej5.
KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez:

•
3.

SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF jednocześnie
zezwoliła teŜ na utworzenie SovereignFund FIZ).
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•
•
•
•
•
•

Pani Teresy Augustynowicz na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego „Wspólna
Praca” w Kutnie,
Pana Jacka Dudy na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach,
Pana Adama Kajstury na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jeleśni,
Pana Bogdana Koczorowskiego na Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych,
Pana Jarosława Parkota na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i
Reasekuracji „WARTA” SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie „WARTA” SA,
Pana Petera Van Ooijen na Członka Zarządu ING Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie
SA.

4.
KNF jednogłośnie wyznaczyła do 5 lutego 2011 r. maksymalny termin pośredniego
nabycia przez MetLife Inc. z USA akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na
walnym zgromadzeniu:
•

Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na
śycie i Reasekuracji SA.

1

Pan S. Kluza nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 i 6.
Pan L. Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3a i 3b.
3
Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 9.
4
Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5, 6, 7 i 10.
5
Pani D. Wawrzynkiewicz nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3f.
2

1

Jednocześnie Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego
pośredniego nabycia przez MetLife Inc. z USA akcji Amplico Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych SA w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym
zgromadzeniu.
5.
Komisja jednogłośnie nałoŜyła na dwie osoby fizyczne, będące małŜeństwem, co do
których istnieje ustawowe domniemanie działania w porozumieniu – akcjonariuszy spółki
publicznej V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria SA (aktualnie Rubicon Partners
Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA), kary pienięŜne w wysokości po 100 tysięcy złotych
kaŜda, za naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących przekroczenia w lutym 2009 r.
progu 10% ogólnej liczby głosów i zejścia w marcu 2009 r. poniŜej progu 10% i 5% ogólnej
liczby głosów oraz przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 60
dni bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji.
6.
KNF jednogłośnie nałoŜyła na spółkę publiczną Platforma Mediowa Point Group SA
karę pienięŜną w wysokości 100 tysięcy złotych za raŜące niedopełnienie obowiązków
informacyjnych spółki publicznej polegające na:
•

nierzetelnym sporządzeniu raportu bieŜącego nr 52/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r.
dotyczącego przejęcia Agencji Wydawniczo – Reklamowej Wprost sp. z o. o. – w
raporcie została podana mogąca wprowadzić inwestorów w błąd informacja, Ŝe „według
danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględnienia rabatów i autopromocji) w ub.
r. WPROST zarobiło 98,7 mln zł” bez podania informacji wyjaśniającej, Ŝe nie jest to
wynik finansowy Agencji Wydawniczo – Reklamowej Wprost sp. z o. o. za 2008 r.
Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę stratę emitenta za 2009 r. i I kwartał br.

7.
Komisja jednogłośnie nałoŜyła na spółkę publiczną Integer.pl SA karę pienięŜną w
wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej
w odniesieniu m.in. do raportów bieŜących dotyczących zawarcia znaczących umów.
8.

KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:
•

AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

9.
Komisja jednogłośnie zezwoliła Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym SA na
przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 2 września 2010 r.
10.

KNF zapoznała się z raportami nt.:
•
•

11.

stanu sektora ubezpieczeń po I kwartale 2010 r.,
sytuacji banków w I kwartale 2010 r.
Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•
•
•
•

31 sierpnia 2010 r.
14 września 2010 r.
28 września 2010 r.
12 października 2010 r.
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