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Komunikat z XLVI posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 18 kwietnia 2008 r.   
 
1. W czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Agnieszka Chłoń–Domińczak – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie banku pod nazwą: 
 

• Alior Bank SA. 
 
3. Komisja jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę: 
 

• Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B i 
C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 
serii A, B i C (oferującym jest ING Securities). 

 
4. KNF jednogłośnie wyznaczyła do 30 maja 2008 r. maksymalny termin nabycia akcji 
FinLife Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 
50% głosów na WZA bezpośrednio przez Wiener Städtische Versicherung AG Vienna 
Insurance Group z Austrii i pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitige 
Versicherungsanstalt – Vermıgensverwaltung z Austrii.   
 
5. Komisja nałoŜyła na QVT Fund L.P. z Kajmanów karę pienięŜną w wysokości 35 
tysięcy złotych za naruszenie przepisów o znacznych pakietach akcji spółki publicznej 
(niedopełnienie obowiązku informacyjnego związanego z zejściem poniŜej progu 5% akcji 
spółki publicznej).  
 

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za nałoŜeniem kary (Pan Stanisław Kluza, Pan Piotr 
Wiesiołek, Pani Danuta Wawrzynkiewicz) i 2 głosy wstrzymujące się (Pan Piotr Piłat, Pani 
Agnieszka Chłoń–Domińczak).  
 
6. KNF jednogłośnie nałoŜyła kary pienięŜne za nieprzekazanie w terminie informacji o 
zakończeniu subskrypcji papierów wartościowych, na podstawie których dokonuje się wpisu 
do ewidencji papierów wartościowych (art. 10 ustawy o ofercie publicznej) na:      
 

• CEZ a.s. z Republiki Czeskiej – kara w wysokości 10 tysięcy złotych, 
• Deutsche Bank AG z Wielkiej Brytanii – kara w wysokości 10 tysięcy złotych, 
• Leroy Merlin  Participations & Cie Valaction z Luksemburga – kara w wysokości 10 

tysięcy złotych. 
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7. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na członka władz spółki publicznej karę pienięŜną w 
wysokości 1 tysiąca złotych za nieprzekazanie w terminie informacji o dokonanych 
transakcjach akcjami spółek (naruszenie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi). 
 
8. KNF zapoznała się z zawiadomieniami:  
 

• X–Trade Dom Maklerski SA o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej w 
formie oddziału w Republice Słowackiej,  

• IPOPEMA Securities SA o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej w 
Republice Czeskiej bez otwierania oddziału. 

 
9. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza przez Opoka FIZ 
poprzez powierzenie tej funkcji Raiffeisen Bank SA. 
 
10. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 

• Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum. 
 
11. Komisja po ponownym rozpatrzeniu spraw obniŜyła kary pienięŜne załoŜone na: 
 

• członka władz spółki publicznej w dniu 21 grudnia 2007 r. za naruszenie „okresu 
zamkniętego” (do 20 tysięcy złotych) w związku z jego trudną sytuacją materialną, 

• Eurofaktor  SA w dniu 21 grudnia 2007 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych 
ciąŜących na spółce publicznej (do 50 tysięcy złotych) w związku z sytuacją 
finansową spółki.   

 
12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 6 maja 2008 r. 
• 9 maja 2008 r. 
• 20 maja 2008 r. 
• 3 czerwca 2008 r. 
• 6 czerwca 2008 r. 
• 17 czerwca 2008 r. 
 


