5 lipcca 2011 r.

Koomunikat zee 131. posieedzenia Komisji
Nadzzoru Finanssowego w d
dniu 5 lipca 2011 r.
W sto trzydzziestym pieerwszym posiedzeniu K
Komisji Naddzoru Finanssowego (KN
NF) wzięli
1.
udział:







P
Pan Stanisłaaw Kluza1 – Przewodniiczący Kom
misji Nadzoruu Finansowego,
P
Pan Lesław Gajek – Zaastępca Przewodnicząceego Komisjii Nadzoru F
Finansowegoo,
P
Pan Witold Koziński– W
Wiceprezes Narodoweggo Banku Poolskiego,
P
Pan Maciej H. Grabowsski – Przedsstawiciel Miinistra Finannsów,
P
Pani Czesław
wa Ostrowsska – Przedsstawiciel Miinistra Pracyy i Polityki Społecznej,,
P
Pan Jerzy Prruski – Przeedstawiciel Prezydenta
P
Rzeczpospoolitej Polskiiej.

K
Komisja jeddnogłośnie cofnęła
c
Hexxus Capitaal Managem
ment Polsk
ka SA zezw
wolenie na
2.
pośredniczenie w zzbywaniu i odkupowaaniu jednostek uczestnnictwa fundduszy inwesstycyjnych
otwartycch i specjalistycznych funduszy innwestycyjnyych otwartyych, na skuttek naruszennia art. 32
ust. 9 w zw. z art. 32 ust. 4 ppkt 1 i 13 uustawy o fuunduszach iinwestycyjnnych, polegaającego na
niewypeełnieniu obbowiązku informacyjjnego umoożliwiająceggo sprawoowanie przzez KNF
właściw
wego nadzorru nad spółłką, dotycząącego zmiaany siedzibyy spółki oraz zmian w składzie
organów
w spółki.
K
KNF jednoggłośnie nałożyła na Am
mplico Powsszechne Tow
warzystwo Emerytaln
ne SA karę
3.
art. 139 ustawy
pieniężnną w wysookości 150 tysięcy złłotych za naruszenie
n
u
o oorganizacji
i funkcjoonowaniu ootwartych funduszy
f
em
merytalnychh, zgodnie z którym fundusz
f
lokkuje swoje
aktywa (…), dążąąc do osiąągnięcia maksymalneggo stopnia bezpieczeńństwa i reentowności
wanych lokaat w zakressie lokowannia aktywów
w Amplico OFE w obligację wyeemitowaną
dokonyw
przez Gllitnir Banki HF z siedziibą w Islanddii.
K
Komisja jeednogłośnie nałożyła na Zakład
dy Lniarsk
kie „Orzełł” SA w upadłości
4.
likwidaccyjnej karę pieniężną w wysokoścci 60 tysięcyy złotych w związku z niewywiązzaniem się
z obowiązków infoormacyjnychh, o którychh mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 liit b ustawyy o ofercie
poprzez nieprzekazanie wraz z raportem za:
b
spraawozdań finnansowych
 I półrocze 2009 r. - rapportu podmiiotu uprawnnionego do badania
z przeglądu półrocznego skróconeggo sprawozddania finanssowego,
 22009 r. - oppinii podmiootu uprawniionego do badania
b
spraawozdań finansowych o badanym
rrocznym spprawozdaniuu finansowyym oraz raaportu podm
miotu upraw
wnionego do
d badania
ssprawozdań finansowycch z badaniaa rocznego sprawozdan
s
nia finansow
wego,
 I półrocze 22010 r. - rapportu podmiotu uprawnionego do bbadania spraawozdań finnansowych
z przeglądu półroczneggo skróconeggo sprawozddania finanssowego.
1

Pan S. K
Kluza nie brał udziału w głosowaniu i omaawianiu spraw
w opisanych w pkt 3, 4, 5.

1

5.
Komisja zawiesiła na okres 3 miesięcy uprawnienia maklera papierów wartościowych
za naruszenie przepisu prawa w okresie zatrudnienia w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA,
w związku z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji stanowiących tajemnicę
zawodową, dotyczących deklaracji nabycia akcji spółki Tauron Polska Energia SA w ofercie
publicznej.
Wyniki głosowania Komisji: 4 głosy „za” (Pan L. Gajek, Pan M. H. Grabowski, Pani
Cz. Ostrowska, Pan J. Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan W. Koziński).
6.
KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu TMS Brokers SA na
prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wymiany walutowej. Komisja wyznaczyła 3miesięczny okres na rozpoczęcie tej działalności.
7.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:






19 lipca 2011 r.
9 sierpnia 2011 r.
23 sierpnia 2011 r.
6 września 2011 r.
20 września 2011 r.
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