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Komunikat z 71. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 24 marca 2009 r.   
 
1. W siedemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

wzięli udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2, 
• Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego3, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów4, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie wydała zezwolenie na wykonywanie przez Bank Rezerwy Federalnej 
w Nowym Jorku (USA) za pośrednictwem podmiotu zaleŜnego AIG Credit Facility Trust prawa 
ponad 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy AIG Bank Polska SA. 
 
3. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na byłego prezesa zarządu spółki publicznej Bioton SA 
karę pienięŜną w wysokości 100 tysięcy złotych za „manipulację informacją” polegającą na 
rozpowszechnianiu w okresie luty – listopad 2007 r. nierzetelnych, wprowadzających w błąd 
inwestorów, informacji na temat rozwoju spółki, oczekiwanych wyników finansowych i planów 
ekspansji zagranicznej, które nie znajdowały odzwierciedlenia w następujących po nich 
wydarzeniach i rzeczywiście osiąganych przez spółkę wynikach finansowych.  

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
  

• Pani Beaty Banasiak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu 
Pomorskim, 

• Pani Wandy Czarnockiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Otwocku, 
• Pana Macieja Jankowskiego na Prezesa Zarządu Commercial Union Polska 

Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA i  Commercial Union Polska Towarzystwa 
Ubezpieczeń Ogólnych SA, 

• Pani Doroty Wilk  na Członka Zarządu ABN AMRO Bank (Polska) SA.  
 
5. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną karę pienięŜną w wysokości 20 tysięcy 
złotych za przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej SIMPLE SA 
we wrześniu 2008 r. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ akcji. 
                                                 
1 Pan S. Kluza nie uczestniczył w omawianiu i głosowaniu w sprawach opisanych w pkt 8 i 10. 
2 Pan L. Gajek nie uczestniczył w omawianiu spraw opisanych w pkt 10. 
3 Pan P. Wiesiołek nie uczestniczył w omawianiu i głosowaniu w sprawach opisanych w pkt 2, 4, 7, 8, 9 i 10. 
4 Pan D. Daniluk nie uczestniczył w omawianiu i głosowaniu w sprawie opisanej w pkt 7. 
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6. KNF jednogłośnie nałoŜyła na STORMM  SA karę pienięŜną w wysokości 20 tysięcy 
złotych za niedopełnienie obowiązku informacyjnego związanego z pośrednim przekroczeniem 
progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej JAGO SA w październiku 2007 r. 
 
7. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji Domu 
Maklerskiego Navigator SA przez Navigator Capital sp. z o. o. w liczbie, która spowoduje 
przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów. 
 
8. KNF jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie banków objętych obowiązkiem ogłaszania 
informacji w zakresie określonym uchwałą KNF nr 385 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i 
ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej. 
 
9. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutów:  
 

• AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego i AEGON Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego SA, 

• Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA. 
 
10. KNF zapoznała się z:  

 
• raportem o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na 31 grudnia 2008 r., 
• informacją o zaangaŜowaniu aktywów zakładów ubezpieczeń w instytucjach 

kredytowych,  
• informacją o sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2008 r., 
• informacją o współpracy międzynarodowej KNF w 2008 r., 
• informacją w sprawie Grupy G20 i ewentualnego udziału Polski w jej pracach. 

 
11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 6 kwietnia 2009 r. 
• 8 kwietnia 2009 r. 
• 22 kwietnia 2009 r. 
• 6 maja 2009 r. 
• 20 maja 2009 r. 
• 9 czerwca 2009 r. 
• 24 czerwca 2009 r. 
• 8 lipca 2009 r. 
• 29 lipca 2009 r. 


