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Komunikat ze 192. posiedzenia Komisji  

Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2013 r.   
 

1. W sto dziewięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

wzięli udział: 

 

 Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 

 Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 

 Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 

 Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
1
, 

 Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów. 

 

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank PBC SA i Deutsche Bank 

Polska SA przez przeniesienie całego majątku Deutsche Bank Polska SA na Deutsche Bank PBC 

SA. 

 

Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

planowanego bezpośredniego nabycia przez Deutsche Bank AG z Niemiec akcji Deutsche Bank 

PBC SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  

 

Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. zobowiązania inwestorskie związane z 

ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku złożone przez Deutsche Bank AG z Niemiec. 

 

KNF jednogłośnie stwierdziła też brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

planowanego  bezpośredniego nabycia przez Deutsche Bank PBC SA akcji DB Securities SA w 

liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA czterdzieści 

kar pieniężnych na łączną kwotę 5 milionów 720 tysięcy złotych za czterdziestokrotne 

naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki 

publicznej PSW Capital SA w okresie czerwiec 2010 r. – grudzień 2012 r. 

 

 Naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej polegały na tym, że Dom Inwestycyjny  

Platinum Capital SA jako akcjonariusz spółki PSW Capital SA: 

 

 trzydzieści pięć razy nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmianie 

łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi (tj. Platinum Capital Private Equity Funds 

SA, Platinum Web Capital SA, Platinum New Technology SA, Platinum Prestige Capital 

SA) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

 jeden raz nie dokonał w terminie zawiadomienia KNF o zwiększeniu udziału powyżej 

75% ogólnej liczby głosów, 

                                                 
1
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 jeden raz dokonał zawiadomienia spółki PSW Capital SA o zwiększeniu udziału powyżej 

75% ogólnej liczby głosów z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 ustawy 

o ofercie publicznej, 

 jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu 

łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 75% ogólnej liczby głosów, 

 jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu 

łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 50% ogólnej liczby głosów, 

 jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zwiększeniu 

łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału powyżej 50% ogólnej liczby 

głosów. 

 

Jednocześnie KNF zobowiązała Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA do należytego 

wykonania, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji KNF, obowiązków 

informacyjnych, których naruszenie było podstawą nałożenia kar pieniężnych. Nakładając na 

Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA tę powinność KNF miała na celu zagwarantowanie 

bezpieczeństwa obrotu oraz zapewnienie inwestorom ochrony ich szeroko pojętych interesów 

poprzez dostarczenie im informacji przedstawiających, jak w okresie czerwiec 2010 r. – grudzień 

2012 r. kształtował się stan posiadania przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA oraz jego 

podmioty zależne akcji spółki PSW Capital SA. W tym zakresie KNF, na podstawie art. 12 ust. 2 

ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, postanowiła nadać decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności biorąc pod uwagę fakt iż, w tym stanie sprawy w świetle stwierdzonych powyżej 

naruszeń przepisów prawa szczególnie istotne jest dostarczenie inwestorom informacji  

o zmianach stanu posiadania przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA akcji spółki PSW 

Capital SA wraz z podmiotami zależnymi uznając tym samym, że przemawia za tym ważny 

interes uczestników rynku kapitałowego oraz konieczność zapewnienia jego prawidłowego 

funkcjonowania. 

 

Podkreślenia wymaga, że Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA był biernym 

uczestnikiem postępowania administracyjnego i nie współpracował z UKNF w celu ustalenia 

stanu faktycznego w sprawie. Dlatego też ustalenia KNF opierają się na jej najlepszej wiedzy. 

 

Komisja przypomina akcjonariuszom spółek publicznych, że do liczby głosów, która 

powoduje powstanie obowiązków określonych w rozdziale czwartym ustawy o ofercie publicznej 

(„Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”), po stronie podmiotu dominującego wlicza się 

liczbę głosów, którymi dysponują podmioty od niego zależne. Dodatkowo KNF przypomina 

akcjonariuszom, którzy posiadają ponad 33 % głosów w spółce publicznej, o obowiązku złożenia 

zawiadomienia o zmianie stanu posiadania za każdym razem, gdy ich udział w ogólnej liczbie 

głosów zmieni się o co najmniej 1 %. KNF zwraca także uwagę akcjonariuszom, że decydując się 

na uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi oraz z uwagi na spoczywające na nich 

obowiązki informacyjne, mają obowiązek weryfikowania stanu rachunków papierów 

wartościowych oraz monitorowania informacji publikowanych przez spółki publiczne celem 

ustalenia swego stanu posiadania. 

 

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej przez: 

 

 Dotpay SA z Krakowa. 
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Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:  

 

 przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz 

wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, 

 wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek 

płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:  

 przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, 

 przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 

 przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, 

 wydawanie instrumentów płatniczych, 

 zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów 

płatniczych, 

 świadczenie usługi przekazu pieniężnego. 

 

5. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej przez: 

 

 Walutaexpress sp. z o. o. 

 

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:  

 

 przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz 

wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, 

 wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek 

płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:  

 przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, 

 przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 

 przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń. 

 

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

planowanego  nabycia przez Commerzbank AG z Niemiec za pośrednictwem BRE Banku SA 

akcji BRE Banku Hipotecznego SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu. 

 

Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. zobowiązania inwestorskie związane z 

ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku złożone przez Commerzbank AG z Niemiec i 

BRE Bank SA. 

 

7. KNF jednogłośnie uznała, że brak jest podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru 

wdrożenia przez Bank BPH SA sposobu postępowania dotyczącego wykonywania czynności 

związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez ten bank w ramach prowadzonej 

działalności maklerskiej lub umożliwiających realizację tych umów poza jednostką banku, w 

której prowadzona jest działalność maklerska. 

 

8. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

 

 Pana Arnaud Denis na Prezesa Zarządu Euro Banku SA, 
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 Pani Małgorzaty Knut na Prezesa Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń 

SA, 

 Pani Ilony Wolszleger – Dunajskiej na Członka Zarządu MTU Mojego Towarzystwa 

Ubezpieczeń SA, 

 Pana Krzysztofa Zawiły na Członka Zarządu Generali Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego SA. 

 

9. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez MetLife EU Holding Company 

Limited z Irlandii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA stanowiących 

50% kapitału zakładowego. 

 

10. Komisja jednogłośnie nałożyła na Emperia Holding SA karę pieniężną w wysokości 500 

tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka:  

 

 nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości 

informacji poufnej o: 

 rozpoczęciu w dniu 9 listopada 2010 r. negocjacji ze spółką Eurocash SA 

prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej, 

 rozpoczęciu w dniu 12 grudnia 2011 r. negocjacji ze spółką Eurocash SA 

prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2011 r. ugody i zmian do umowy 

inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r.,  

 opóźniła przekazanie informacji poufnej o zawarciu w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy 

inwestycyjnej ze spółką Eurocash SA, mimo że opóźnienie to spowodowało 

wprowadzenie w błąd opinii publicznej. 

Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie 

negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem 

informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały 

proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków
2
 

podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do 

wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to 

wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem 

tegoż wydarzenia. Typowym przypadkiem etapów pośrednich stopniowych procesów są toczące 

się negocjacje. Dodatkowo, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy (tj. gdy jej treść 

pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na 

cenę instrumentu finansowego), wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o 

podjęciu negocjacji za informację poufną. Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako 

dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli 

zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej 

wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama 

informacja dotycząca zawarcia umowy w wyniku tych negocjacji. 

Informacja o podjęciu przez Emperia Holding SA negocjacji z Eurocash SA była istotna 

dla rynku, który już wcześniej był informowany o złożeniu przez Eurocash SA propozycji 

połączenia obu spółek. Jednak z uwagi na negatywne stanowisko Emperia Holding SA 

                                                 
2
 wyrok ETS z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie C-19/11 Markus Geltl przeciwko Daimler AG: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL
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uczestnicy rynku pozostawali w mylnym przekonaniu o tym, że spółki Eurocash SA i Emperia 

Holding SA nie dążą do zawarcia porozumienia. Stąd też, z uwagi na istotną zmianę okoliczności 

dotyczących relacji pomiędzy tymi spółkami poprzez podjęcie działań zmierzających do 

zawarcia umowy inwestycyjnej w dniu 21 grudnia 2010 r., brak rzetelnej informacji w tym 

zakresie mógł prowadzić do szkodliwej dezinformacji. Analogicznie, w przypadku podjęcia 

negocjacji zmierzających do zawarcia ugody w dniu 21 grudnia 2011 r., uczestnicy rynku 

otrzymywali jedynie informacje o trwającym postępowaniu arbitrażowym, nie wskazujące w 

żaden sposób, że strony dążą do zawarcia ugody w sprawie i prowadzą w tym celu negocjacje. 

Ponadto wydając decyzję, Komisja podkreśla wagę prawidłowego korzystania z 

możliwości opóźniania wykonania obowiązku informacyjnego, jaką daje emitentom art. 57 

ustawy o ofercie publicznej. Przepis ten pozwala w pewnych szczególnych okolicznościach 

opóźnić na czas określony przekazanie informacji poufnej, jednak tylko wtedy, gdy emitent 

zapewni zachowanie poufności tej informacji oraz nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii 

publicznej. W sytuacji, gdy emitent własnym działaniem wykreował bardzo silne przekonanie 

rynku o stanie, który jest sprzeczny z informacją poufną, to w efekcie późniejsze milczenie 

emitenta musi być co najmniej odbierane jako uprawdopodobnienie wyobrażeń czy też 

przypuszczeń uczestników rynku, a zatem wprowadza w błąd opinię publiczną. Rynek był 

utwierdzany w przekonaniu o negatywnym stosunku spółki do propozycji złożonej przez 

Eurocash SA w dniu 13 września 2010 r. oraz o braku możliwości osiągnięcia porozumienia 

pomiędzy tymi spółkami, z uwagi na fakt, iż zarząd spółki wyartykułował takie negatywne 

stanowisko niezwłocznie po otrzymaniu propozycji od Eurocash SA, a następnie spółka 

opublikowała szereg raportów bieżących wskazujących na chęć realizacji własnej strategii, 

konkurencyjnej wobec planów Eurocash SA. Jednocześnie zdarzeniu temu (tj. złożeniu przez 

Eurocash SA propozycji przejęcia spółki i wyrażeniu przez zarząd spółki negatywnego 

stanowiska w przedmiocie tej propozycji) towarzyszyły liczne publikacje prasowe. Zatem spółka 

powinna była liczyć się z tym, że uczestnicy rynku pozostają w mylnym, lecz uzasadnionym 

przekonaniu, że spółki Eurocash SA i Emperia Holding SA nie osiągnęły porozumienia. Z tego 

względu, opóźnienie w przekazaniu informacji o zawarciu w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy 

inwestycyjnej było zdaniem Komisji niedopuszczalne. 

11. KNF jednogłośnie nałożyła na Eurocash SA karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy 

złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka:  

 

 nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości 

informacji poufnej o:  

 rozpoczęciu w dniu 9 listopada 2010 r. negocjacji ze spółką Emperia Holding SA 

prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej, 

 rozpoczęciu w dniu 12 grudnia 2011 r. negocjacji ze spółką Emperia Holding SA 

prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2011 r. ugody i zmian do umowy 

inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r. 

Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie 

negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem 

informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały 

proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z 
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orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków
3
 

podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do 

wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to 

wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem 

tegoż wydarzenia. Typowym przypadkiem etapów pośrednich stopniowych procesów są toczące 

się negocjacje. Dodatkowo, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy (tj. gdy jej treść 

pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na 

cenę instrumentu finansowego), wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o 

podjęciu negocjacji za informację poufną. Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako 

dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli 

zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej 

wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama 

informacja dotycząca zawarcia umowy w wyniku tych negocjacji. 

 Informacja o podjęciu przez Eurocash SA negocjacji z Emperia Holding SA była istotna 

dla rynku, który już wcześniej był informowany o złożeniu przez Eurocash SA propozycji 

połączenia obu spółek. Jednak z uwagi na negatywne stanowisko Emperia Holding SA 

uczestnicy rynku pozostawali w mylnym przekonaniu o tym, że spółki Eurocash SA i Emperia 

Holding SA nie dążą do zawarcia porozumienia. Stąd też, z uwagi na istotną zmianę okoliczności 

dotyczących relacji pomiędzy tymi spółkami poprzez podjęcie działań zmierzających do 

zawarcia umowy inwestycyjnej w dniu 21 grudnia 2010 r., brak rzetelnej informacji w tym 

zakresie mógł prowadzić do szkodliwej dezinformacji. Analogicznie, w przypadku podjęcia 

negocjacji zmierzających do zawarcia ugody w dniu 21 grudnia 2011 r., uczestnicy rynku 

otrzymywali jedynie informacje o trwającym postępowaniu arbitrażowym, nie wskazujące w 

żaden sposób, że strony dążą do zawarcia ugody w sprawie i prowadzą w tym celu negocjacje. 

 

12. Komisja jednogłośnie nałożyła na Bomi SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w 

wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka:  

 

 nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości 

informacji poufnej o: 

 wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci 

kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., 

 prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd spółki 

poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 

2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany.  

Przekazanie przez spółkę Bomi SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) informacji 

poufnej o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci 

kwartał 2010 r. oraz za 2010 r. a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 

r., o której zarząd spółki poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 

września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany, biorąc pod uwagę 

dotychczasowy zysk spółki za 2009 r. oraz za I półrocze 2010 r., wykazywany przez spółkę 

zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, mogło, zdaniem Komisji, w istotny 

sposób wpłynąć na cenę akcji. Spółka nie przekazała tych informacji. Do momentu publikacji 

                                                 
3
 wyrok ETS z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie C-19/11 Markus Geltl przeciwko Daimler AG: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-19/11&td=ALL
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raportów okresowego i bieżącego odpowiednio w dniach 15 i 16 listopada 2010 r. inwestorzy 

pozostawali więc w nieświadomości co do rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej spółki. 

Komisja wskazuje, iż informacje poufne o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie 

wystąpienia znacznej straty, jako mogące mieć zasadnicze znaczenie dla dalszej działalności 

gospodarczej spółki uznać należy za szczególnie istotne dla osób, inwestujących swoje środki w 

jej akcje. Rzetelna, wyczerpująca polityka informacyjna powinna być zatem traktowana przez 

emitentów priorytetowo.  

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę sytuację prawną i finansową spółki.  

13. KNF jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski IDM SA karę pieniężną w wysokości 150 

tysięcy złotych m.in. za naruszenie interesów zleceniodawców w związku z przekazywaniem 

klientom w latach 2005 – 2010 nierzetelnych informacji dotyczących rentowności inwestycji 

przeprowadzanych w ramach zarządzanych portfeli. 

 

14. Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną 

w wysokości 150 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania 

osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej 

wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.  

 

15. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie jednej akcji Pracowniczego Towarzystwa 

Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez: 

 

 Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „TOP SERWIS” sp. z o. o.  

 

16. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów: 

 

 AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, 

 Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, 

 Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, 

 ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, 

 Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, 

 Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. 

 

17. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 

 17 września 2013 r. 

 1 października 2013 r. 


