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Komunikat z 94. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 21 grudnia 2009 r.   
 
1. W dziewięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

wzięli udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów2, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku BPH SA i GE Money Bank SA 
poprzez przeniesienie majątku GE Money Bank SA na Bank BPH SA.   
 

Komisja jednogłośnie zezwoliła takŜe General Electric Company z USA na pośrednie 
wykonywanie prawa głosu z akcji uprawniających do 66% lub więcej, jednak poniŜej 75% 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH SA. 
 
3. KNF jednogłośnie zezwoliła Skarbowi Państwa na wykonywanie bezpośrednio i za 
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego prawa głosu z akcji uprawniających do 50% lub 
więcej, jednak poniŜej 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKO Banku 
Polskiego SA. 

4. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pani Teresy Rogalskiej na Wiceprezesa Zarządu BondSpot SA,  
• Pani Barbary Struniawskiej  na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kadzidle. 

5. KNF jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń pomiędzy Aviva 
Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych SA i BZ WBK – Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń 
Ogólnych SA. 

6. Komisja jednogłośnie wydała uchwałę w sprawie określenia ocen wiarygodności 
kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje wiarygodności kredytowej, z których dom 
maklerski moŜe korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i zakresu korzystania z tych 
ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej. 

7. KNF jednogłośnie nałoŜyła na Midston Developments Ltd z Cypru karę pienięŜną w 
wysokości 50 tysięcy złotych za niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku 
informacyjnego związanego ze zmniejszeniem udziału w spółce publicznej „Pepees” SA poniŜej 
progu 20% liczby głosów w listopadzie 2007 r.  

                                                 
1 Pan Stanisław Kluza nie uczestniczył w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 11 i 12. 
2 Pan Dariusz Daniluk nie uczestniczył w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 7. 
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8. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na Paged SA karę pienięŜną w wysokości 70 tysięcy 
złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej poprzez nieprzekazanie do 
publicznej wiadomości w ustawowym terminie informacji poufnej o mogącym mieć istotny 
wpływ na wynik finansowy emitenta wystawieniu przez spółki zaleŜne (Paged Meble SA i Paged 
Sklejka SA w styczniu 2008 r. oraz Woodways sp. z o. o. w kwietniu 2008 r.) na rzecz banków 
opcji walutowych, niosących ryzyko nieograniczonej straty finansowej, w zakresie, w jakim 
przekraczały one spodziewane przez spółki wpływy w walutach obcych.    
 
9. KNF jednogłośnie nałoŜyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA 
karę pienięŜną w wysokości 30 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie 
sześćdziesięciu siedmiu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). 

10. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji 
UniCredit CAIB Poland  SA przez UniCredit Bank Austria AG z Austrii, w liczbie, która 
spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.   

11. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie: 
 
• 49 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Poland SA przez Alima 

Gerber SA, 
• 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”  SA przez Dalkia 

Paliwa sp. z o.o. 

12. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 
 
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej. 

  
13. Komisja  zapoznała się z informacją nt. przeglądu rynku finansowego, dokonanego na 
podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w celu 
identyfikacji  grup spełniających kryteria konglomeratu finansowego. 

 
Wyniki przeglądu wskazują, Ŝe Ŝadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów 

kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.    
 
14. KNF zapoznała się z zawiadomieniem otrzymanym od władz nadzorczych z Irlandii 
dotyczącym zamiaru prowadzenia przez Citibank Europe plc z Irlandii działalności na 
terytorium RP poprzez oddział.   
 
15. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 11 stycznia 2010 r. 
• 27 stycznia 2010 r. 
• 9 lutego 2010 r. 
• 23 lutego 2010 r. 
• 10 marca 2010 r. 
• 23 marca 2010 r. 
• 13 kwietnia 2010 r. 
• 27 kwietnia 2010 r. 


