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Komunikat z 87. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 28 września 2009 r.   
 
1. W osiemdziesiątym siódmym 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 Finansów, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
2. Komisja jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:  

 
• PKO BP SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się  

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D 
oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP). 

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Piotra Ciuchta na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

4. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na spółkę PKM DUDA SA karę pienięŜną w wysokości 
70 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych polegające na nieprzekazaniu w 
ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu walutowych transakcji pochodnych 
niosących ryzyko nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy 
(naruszenie art. 56 ustawy o ofercie publicznej). Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę 
trudną sytuację finansową spółki. 

5. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 
 
• AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego. 

 
6.  KNF zapoznała się z informacją nt. załoŜeń budŜetu Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego na 2010 rok. 
 
7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 14 października 2009 r. 
• 29 października 2009 r. 

 

                                                 
1 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkcie 2. 

28 września 2009 r. 



 2 

Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 

Lp. Emitent 

Data 
zatwierdzeni
a prospektu 
emisyjnego 

Papiery 
wartościowe objęte 

prospektem 
emisyjnym 

Sposób udostępnienia 
prospektu emisyjnego 

do publicznej 
wiadomości 

Termin udostępnienia 
prospektu emisyjnego 

do publicznej 
wiadomości 

Prospekt 
emisyjny w 
związku z 

ofertą 
publiczną 

Prospekt emisyjny w 
związku z 

dopuszczeniem do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Format prospektu 
emisyjnego 

Link 

1. 

Powszechna  
Kasa  

Oszczędności  
Bank Polski 

SA  

28 września 
2009 r. 

 
do 300.000.000 

akcji serii D 
 

do 300.000.000 
praw do akcji serii 

D 
 

1.000.000.000 praw 
poboru akcji serii D 

 
 

forma elektroniczna 1 października 2009 r. 
do 300.000.000 

akcji serii D 
 

do 300.000.000 akcji 
serii D 

 
do 300.000.000 praw 

do akcji serii D 
 

1.000.000.000 praw 
poboru akcji serii D 

 

jednoczęściowy 

www.pkobp.pl 
 

www.gpw.pl 
 

www.dm.pkobp.pl  

 


