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Komunikat z XLIX posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 20 maja 2008 r.   
 
1. W czterdziestym dziewiątym 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. 

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez: 
 
• Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA.  
 
3.  Komisja jednogłośnie powstrzymała się od zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego 
połączenia Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aspecty Życie 
Towarzystwa Ubezpieczeń SA dokonywanego na podstawie art. 180 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej.  

4.  KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu Banku Rozwoju Budownictwa 
Mieszkaniowego SA (Bud – Banku) polegającą na pozbawieniu spółki charakteru bankowego. 

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Przemysława Grajdy na Członka Zarządu Mi ędzyzakładowego Pracowniczego 

Towarzystwa Emerytalnego PZU SA. 

6.  KNF jednogłośnie nałożyła na GE Debt Management Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za naruszenie przepisów 
prawa polegające na:  
 
• opóźnieniu otwarcia rachunku bankowego GE Debt FIZ Niestandaryzowanego Funduszu 

Sekurytyzacyjnego, 
• nieprawidłowościach w sporządzaniu i przekazywaniu raportów dotyczących działalności 

TFI i funduszu.  
 
7. Komisja jednogłośnie nałożyła na prezesa zarządu spółki publicznej karę pieniężną w 
wysokości 70 tysięcy złotych za rażące naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych 
polegające na:  
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• niepodaniu do publicznej wiadomości w ustawowym terminie informacji poufnej o przyjęciu 
przez zarząd spółki strategii zakładającej zaprzestanie działalności produkcyjnej przez grupę 
kapitałową i zatwierdzeniu tej strategii przez radę nadzorczą spółki.    

8. KNF jednogłośnie postanowiła przekazać właściwej zagranicznej instytucji nadzorczej 
informację o zamiarze prowadzenia działalności (co jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu 
KNF) przez:  
 
• ECM Dom Maklerski  SA bez otwierania oddziału w Wielkiej Brytanii. 

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na członka władz spółki publicznej karę pieniężną w 
wysokości 5 tysięcy złotych za nieprzekazanie w terminie informacji o dokonanych transakcjach 
akcjami spółki (naruszenie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

10. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 
• Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. 
 
11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 3 czerwca 2008 r. 
• 6 czerwca 2008 r. 
• 17 czerwca 2008 r. 
 


