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Komunikat z LI posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 6 czerwca 2008 r.   
 
1.  W pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 
udział: 
 
• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.  KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie prawa z ponad 66% i nie więcej 
niŜ 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH SA przez General 
Electric Company z USA za pośrednictwem HoldCo 77 BV z Holandii i GE Money Bank 
z Polski. 
 

Wnioskodawcy podziękowali Komisji za dobrą i sprawną współpracę w trakcie 
procedowania wniosku. 
 
3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej przez: 
 
• BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA, 
• BZ WBK – CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. 

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Grzegorza Dąbrowskiego na Członka Zarządu Banku BPH SA,  
• Pana BłaŜeja Kochańskiego na Członka Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA, 
• Pana Krzysztofa Puchalskiego na Członka Zarządu BPH Banku Hipotecznego SA. 
 
5. KNF jednogłośnie zakazała spółce Vobis SA rozpoczęcia oferty publicznej akcji serii 
A i C oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i C oraz praw do akcji 
serii C na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 8 lutego 2008 r. w związku 
z naruszeniem obowiązku przedstawienia w prospekcie rzetelnych i kompletnych informacji. 

 
W prospekcie emisyjnym Vobis oświadczył, Ŝe nie przewiduje publikacji w prospekcie 

ani prognoz ani wyników szacunkowych. Jednocześnie w prospekcie znalazły się szacunkowe 
dane finansowe o przychodach i wyniku netto spółki w 2007 r. pochodzące ze wstępnego 
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sprawozdania przed badaniem biegłego rewidenta. Oznacza to, Ŝe informacje w dwóch miejscach 
dokumentu były ze sobą sprzeczne. Dodatkowo szacunkowym wynikom nie towarzyszyły 
elementy obowiązkowe dla prognoz w prospekcie (m. in. raport sporządzony przez niezaleŜnego 
księgowego lub biegłego rewidenta stwierdzający, Ŝe prognozy lub szacunki zostały sporządzone 
w prawidłowy sposób). 

 Zgodnie z przepisami prawa prospekt emisyjny zawierający niekompletne i nierzetelne 
informacje nie moŜe być podstawą przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji 
do obrotu na rynku regulowanym. KNF przypomina, Ŝe nie istnieją formalne przeszkody, aby 
Vobis sporządził nowy, rzetelny prospekt i po jego zatwierdzeniu przeprowadził ofertę oraz 
wprowadził akcje do obrotu na rynku regulowanym. 

  
6. Komisja rozwaŜa wystąpienie z powództwem cywilnym w imieniu inwestorów biorących 
udział w publicznej ofercie akcji spółki Arcus SA.  
 

Skorzystanie z przysługujących KNF uprawnień prokuratorskich w sprawach cywilnych 
wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym 
(art. 18 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym) będzie uzaleŜnione od wyników 
postępowania karnego toczącego się w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu podania 
w prospekcie emisyjnym Arcusa nieprawdziwych informacji dotyczących znaczących zmian 
w sytuacji finansowej i handlowej spółki, złoŜonym przez KNF w dniu 30 października 2007 r. 
Dlatego Komisja, działająca w tym postępowaniu karnym jako pokrzywdzony, złoŜyła 
w prokuraturze wniosek o powołanie biegłego sądowego ds. rachunkowości, który ma wydać 
opinię:  
 
• czy sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki w okresie do dnia 13 sierpnia 2007 r. (dnia 

zatwierdzenia prospektu) wskazywała na znaczne pogorszenie wyników finansowych spółki 
w I półroczu 2007 r. w porównaniu z I półroczem 2006 r.,  

• w jaki sposób pogorszenie wyników wpływało na podstawowe wartości objęte 
sprawozdaniem finansowym, w tym zysk netto oraz jak mogło wpłynąć na wycenę spółki, 
gdyby inwestorzy o nim wiedzieli, w związku ze sprzedaŜą akcji w ramach oferty publicznej, 
która miała miejsce w sierpniu 2007 r. 

 
Jednocześnie KNF zakończyła postępowanie administracyjne prowadzone przeciwko 

Arcusowi w celu ustalenia istnienia przesłanek do zakazania dopuszczenia akcji serii A i B spółki 
do obrotu na rynku regulowanym od 30 listopada 2007 r., ze względu na nie stwierdzenie 
nowych okoliczności faktycznych w stosunku do sytuacji na dzień wydania przez KNF  
pierwszego postanowienia w dniu 16 listopada 2007 r.      

7. KNF zapoznała się z informacją na temat ryzyka operacyjnego w bankach 
komercyjnych w Polsce na podstawie analizy ankiety.  

8. Komisja zapoznała się z otrzymanym od władz nadzorczych z Niemiec zawiadomieniem 
o zamiarze prowadzenia przez Aareal Bank AG działalności na terytorium RP poprzez oddział 
(zgodnie z art. 48 l Prawa bankowego).  



 
 

3

9. KNF zapoznała się z zawiadomieniem od PKO Banku Polskiego SA dotyczącym 
zamiaru podjęcia działalności na terytorium Wielkiej Brytanii poprzez oddział (zgodnie 
z art. 48 f Prawa bankowego). 

10. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 
• Banku Gospodarki śywnościowej SA, 
• Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA. 
 
11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 17 czerwca 2008 r. 
• 7 lipca 2008 r. 
• 11 lipca 2008 r. 
• 4 sierpnia 2008 r. 
• 8 sierpnia 2008 r. 
• 1 września 2008 r. 
• 5 września 2008 r. 
• 18 września 2008 r. 


