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Komunikat z 99. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 23 marca 2010 r.   
 
1. W dziewięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

wzięli udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów1, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie powstrzymała się od zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego 
połączenia HDI Asekuracja Towarzystwa Ubezpieczeń SA z HDI–Gerling Polska 
Towarzystwem Ubezpieczeń SA.  

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Tomasza Bogusa na Prezesa Zarządu Banku Pocztowego SA, 
• Pana Wojciecha Fronckiewicza na Członka Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń 

SA, 
• Pani Zofii Jakubczyk na Prezesa Zarządu Mi ędzypowiatowego Banku Spółdzielczego 

w Myszkowie, 
• Pana Kacpra Niziołka  na Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego SA. 

4.  KNF jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publiczne: 
 
• Fabryki Mebli FORTE  SA – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za 

nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu przez emitenta 
walutowych transakcji pochodnych, niosących ryzyko nieograniczonej straty i mogących 
mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta, 

• FOTA  SA – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w 
ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu przez emitenta walutowych transakcji 
pochodnych, niosących ryzyko nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na 
wynik finansowy emitenta, 

• Kro śnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości likwidacyjnej – kara pienięŜna w 
wysokości 70 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji 
poufnej o zawarciu przez emitenta walutowych transakcji pochodnych, niosących ryzyko 
nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta. 

                                                 
1 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omówieniu i podjęciu decyzji w sprawie opisanej w pkt 5b. 
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omówieniu i podjęciu decyzji w sprawie opisanej w pkt 8. 
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Ustalając wysokość kary finansowej KNF wzięła pod uwagę trudną sytuację finansową 
emitenta. 

5.  KNF jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną – byłego członka zarządu spółki 
publicznej V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria SA (obecnie Rubicon Partners 
Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) karę pienięŜną w maksymalnej wysokości 100 tysięcy 
złotych w związku z raŜącym naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych poprzez 
przekazanie do publicznej wiadomości niepełnej informacji o nabyciu akcji Netii SA w dniu 11 
marca 2009 r. oraz nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o zbyciu tych akcji w 
dniu 12 marca 2009 r. (spółka została za to naruszenie ukarana przez KNF w dniu 16 listopada 
2009 r.). 

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez BRE Bank SA przedsiębiorstwa 
bankowego Commerzbank AG SA Oddział w Polsce.  

Po przeprowadzeniu transakcji, Commerzbank AG SA Oddział w Polsce (przed 
połączeniem Dresden Bank AG i Commerzbank AG działający jako Dresden Bank AG SA 
Oddział w Polsce) zaprzestanie działalności.   

7.  KNF jednogłośnie ukarała zakłady ubezpieczeń za niewypłacenie w ustawowym terminie 
odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych): 

 
• Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA – kara pienięŜna w wysokości 10 tysięcy 

złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dziewięciu odszkodowań z 
ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA – kara pienięŜna w wysokości 10 
tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie szesnastu odszkodowań z 
ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA – kara pienięŜna w wysokości 10 tysięcy złotych 
za niewypłacenie w ustawowym terminie ośmiu odszkodowań z ubezpieczenia 
komunikacyjnego, 

• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA – kara pienięŜna w wysokości 
30 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie pięćdziesięciu czterech 
odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  – kara pienięŜna w wysokości 10 
tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwunastu odszkodowań z 
ubezpieczenia komunikacyjnego. 

 
8. Komisja zapoznała się z: 

 
• planami finansowymi banków na 2010 r. 

 
9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 13 kwietnia 2010 r. 
• 27 kwietnia 2010 r. 
• 12 maja 2010 r. 
• 26 maja 2010 r. 
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• 16 czerwca 2010 r. 
• 28 czerwca 2010 r. 
• 15 lipca 2010 r. 


