
 
 

1 

       
 

Komunikat z 76. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 6 maja 2009 r.   
 
1. W siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• 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. Komisja jednogłośnie zezwoliła LaSer SA z Francji na wykonywanie za pośrednictwem 
Sygma Banque SA z Francji prawa ponad 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:  

 
• Cetelem Bank SA. 

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pani Anny Kaczmarek na Prezesa Zarządu Piastowskiego Banku Spółdzielczego w 

Janikowie, 
• Pana Tomasza Telejko na Członka Zarządu Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń SA 

Vienna Insurance Group.    

4. Komisja jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B 
sporządzony przez:  
 

• Ipopema Securities SA (oferującym jest Ipopema Securities SA; więcej informacji w 
poniŜszej tabeli). 

 
5. KNF jednogłośnie przychyliła się do wniosku o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej przez: 
 

• AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA. 
 

W związku z przeniesieniem wszystkich umów ubezpieczeń, stanowiących całość portfela 
ubezpieczeń spółki, na rzecz AIG Europe SA z Francji zatwierdzonym w dniu 27 grudnia 2007 
r., AIG Polska TU nie prowadziło juŜ działalności ubezpieczeniowej.  
 
                                                 
1 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 5, 6 i 8. 
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4, 7, 9 i 10. 
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6. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na CR Media SA karę pienięŜną w wysokości 20 tysięcy 
złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z  przekroczeniem progu 25% 
głosów w spółce publicznej Internet Group SA w sierpniu 2008 r. w związku z pośrednim 
nabyciem akcji tej spółki. 
 
7. KNF jednogłośnie nałoŜyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę 
pienięŜną w wysokości 30 tysięcy złotych za dwukrotne niezawiadomienie KNF w ustawowym 
terminie o wyborze biegłego rewidenta. 
 
8. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmiany w:  

 
• Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, 
• Regulaminie Funduszu Rozliczeniowego.   

 
9. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:  
 

• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego, 
• Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT, 
• Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego. 

 
10.  Komisja zapoznała się z: 

 
• informacją na temat spełniania przez banki nadzorczych miar płynności, 
• informacją na temat adekwatności funduszy własnych banków spółdzielczych, 
• informacją o finansowaniu nieruchomości przez banki według stanu na koniec 2008 r.,  
• sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy KNF za okres 31 marca 2008 r. 

– 31 marca 2009 r., 
• informacją o wykonaniu obowiązku opublikowania półrocznych sprawozdań 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31 grudnia 2008 r., 
• informacją o zbywaniu tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne 

w II połowie 2008 r. 
 
11. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 20 maja 2009 r. 
• 9 czerwca 2009 r. 
• 22 czerwca 2009 r. 
• 8 lipca 2009 r. 
• 31 lipca 2009 r. 
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Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF 

Lp. Emitent 

Data 
zatwierdzenia 

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. 
Ipopema 

Securities SA 
6 maja 2009 r. 

7.000.000 akcji serii A, 
21.571.410 akcji serii B 

 

forma 
elektroniczna 

7 maja 2009 r. nie tak  jednoczęściowy 

 
 

www.ipopema.pl 
www.gpw.pl  

 
 
 

 


