30 maja 2017 r.

Komunikat z 357. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 maja 2017 r.
W trzysta pięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli
udział:






1.

Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju3,
Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:




2.

Artura Klimczaka na stanowisko prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.,
Przemysława Kończala na stanowisko prezesa Zarządu Santander Consumer
Bank S.A.,
Urszuli Kontowskiej na stanowisko członka Zarządu PKO BP BANKOWY
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Komisja zapoznała się z informacją na temat sytuacji Idea Banku S.A. oraz Getin Noble
Banku S.A.
Leszek Czarnecki potwierdził przed Komisją zamiar długoterminowego zaangażowania
kapitałowego w banki wchodzące w skład grupy kontrolowanych przez siebie podmiotów.

3.

Komisja zapoznała się z informacją związaną ze stanem realizacji zobowiązania
inwestorskiego Raiffeisen Bank International AG (dalej: RBI) dotyczącego pierwszej
oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: RBPL).
RBI zobowiązany jest obecnie przeprowadzić IPO RBPL w terminie do dnia 30 czerwca
2017 r., przy czym płynność akcji (free-float) będzie utrzymywana na poziomie co najmniej
15%. Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem RBI, do dnia 30 czerwca 2018 r. do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW) mają zostać wprowadzone
akcje samego RBI. W przypadku gdyby RN RBI nie zatwierdziła notowania akcji RBI na
GPW, poziom płynności akcji RBPL powinien zostać zwiększony do co najmniej 25%.
Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF w dniu 12 kwietnia 2017 r. i jest
przedmiotem oceny i analizy.

4.

5.

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Raiffeisen Towarzystwu Funduszy
Inwestycyjnych S.A. na:


wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy
inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym
pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu
ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów
wartościowych;



tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich
wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do
obrotu.

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Baltic Capital Towarzystwu Funduszy
Inwestycyjnych S.A. na:


wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy
inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym
pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu
ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów
wartościowych,



tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich
wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do
obrotu.

6.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec
planowanego przez Ewę Kruk nabycia i objęcia akcji RDM Wealth Management S.A.
w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
i udziału w kapitale zakładowym RDM Wealth Management S.A.

7.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie
dematerializacji akcji) spółkom:



8.

Aplitt S.A. – z dniem 20 czerwca 2017 r.,
Farmacol S.A. – z dniem 20 czerwca 2017.

Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:





13 czerwca 2017 r.,
27 czerwca 2017 r.,
18 lipca 2017 r.,
1 sierpnia 2017 r.,






29 sierpnia 2017 r.,
12 września 2017 r.,
26 września 2017 r.,
10 października 2017 r.

M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 4, 5 i 6 komunikatu.
F. Świtała nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu pkt. 1,3,4,5,6 i 7 komunikatu.
3
A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1c komunikatu.
1
2

