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Komunikat z LIV posiedzenia 
Komisji Nadzoru Finansowego 

w dniu 11 lipca 2008 r. 
 
 
1. W pięćdziesiątym czwartym 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 Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pani Agnieszka Chłoń–Domińczak1 – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pani Dobrosławy Frączek na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu,  
• Pana Przemysława Sztandery na Członka Zarządu DnB NORD Polska SA, 
• Pani Marii Waliszek  na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego z Warcie. 
 
3.  Komisja jednogłośnie wyznaczyła maksymalny termin objęcia przez AXA SA z Francji 
akcji AXA śycie Towarzystwo Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% 
głosów na WZA oraz 20% udziału w kapitale zakładowym spółki do dnia 2 października 2008 r. 
 
4. Komisja jednogłośnie zdecydowała o umorzeniu: 
 
• postępowania z zawiadomienia SKOK HOLDING S.Á.R.L.   i Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowej-Kredytowej o zamiarze odpowiednio bezpośredniego 
i pośredniego nabycia udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w liczbie przekraczającej 50% głosów na WZA i 50% 
udziału w kapitale zakładowym, 

• postępowania z zawiadomienia SKOK HOLDING S.Á.R.L.   i Krajowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowej-Kredytowej o zamiarze odpowiednio bezpośredniego i 
pośredniego nabycia  akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych w liczbie przekraczającej 50% głosów na WZA i 50% 
udziału w kapitale zakładowym. 

 
Postępowania zostały umorzone ze względu na ich bezprzedmiotowość. Podmioty 

zawiadamiające faktycznie zrealizowały transakcje nabycia odpowiednio udziałów i akcji przed 

                                                 
1 Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak nie brała udziału w rozpatrywaniu i głosowaniu punktów 3, 4, 5, 6 i 7, 8 i 9 . 
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zakończeniem stosownych postępowań przed KNF. W związku z tym Komisja nie mogła 
kontynuować postępowań, których zakończeniem mogłoby być decyzje o wyznaczeniu 
maksymalnego terminu nabycia udziałów lub akcji, bądź teŜ sprzeciw wobec ich planowanego 
nabycia.  

 
Konsekwencją nabycia udziałów i akcji z naruszeniem przepisów ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej jest niemoŜność wykonywania praw z tych udziałów i akcji. 
 
5.  Komisja jednogłośnie powstrzymała się od zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego 
połączenia Royal Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA jako spółki przejmującej oraz 
Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA Vienna Insurance Group jako spółki 
przejmowanej. 
 
6.  Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyboru firmy 
inwestycyjnej, do której KNF moŜe nakazać przeniesienie papierów wartościowych, innych 
maklerskich instrumentów finansowych i środków pienięŜnych oraz dokumentów związanych 
z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków o których mowa 
w art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rachunków pienięŜnych. 
 
7. KNF zatwierdziła zmiany statutów: 
 
• Rabobank Polska SA, 

Głosowanie: Pan Artur Kluczny – za, Pan Lesław Gajek – za, Pan Piotr  Wiesiołek – za,  
Pan Stanisław Kluza – wstrzymał się od głosu. 

• AXA śycie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (jednogłośnie). 

8.  Komisja zapoznała się z: 
 
• otrzymanym od włoskiego nadzoru finansowego zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia 

przez instytucję finansową CBI Factor S.p.A. z  Włoch działalności na terytorium RP 
poprzez oddział, 

• informacją na temat wdroŜenia uchwały nr 9/2007 KNB z dn. 13 marca 2007r. w sprawie 
ustalenia wiąŜących banki norm płynności, 

• informacją w sprawie Konkluzji Rady UE ds. ekonomicznych i finansowych (ECOFIN) 
z dn. 14 maja 2008 r. dotyczącą wprowadzenia do zadań europejskich władz nadzorczych 
mandatu europejskiego oraz zapewnienia nadzorcom lokalnym odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych do realizacji zadań nadzorczych. 

 
9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 4 sierpnia 2008 r. 
• 8 sierpnia 2008 r. 
• 1 września 2008 r. 
• 5 września 2008 r. 
• 18 września 2008 r. 


