
 

 

 

       
 

 

 Komunikat w sprawie kary pieniężnej 

dla Mariusza Olendra 

 

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego 

przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 7 czerwca 2016 r., w sprawie 

utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 r., 

nakładającej na Mariusza Olendra karę pieniężną w wysokości 100 000 zł wobec stwierdzenia, 

iż Mariusz Olender dopuścił się naruszenia art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie 

w związku z dokonaniem w dniu 9 października 2009 r. transakcji na akcjach spółki BOMI S.A. 

(obecnie w upadłości likwidacyjnej) z siedzibą w Gdyni. 

 

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie 

nałożenia na Mariusza Olendra kary pieniężnej w związku z dokonaniem przez Stronę zbycia akcji w 

okresie zamkniętym spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku 

kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w 

związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów 

ustawy o obrocie. KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów 

rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny. 

 

Ukaranie Mariusza Olendra nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż naruszył on art. 159 ust. 1 w 

zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie w związku z dokonaniem w dniu 9 października 2009 r. transakcji 

na akcjach spółki BOMI S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) z siedzibą w Gdyni (dalej: 

„Spółka”, „Emitent”). 

 

Raportem bieżącym nr 58/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. (g. 15:50) Spółka przekazała informację 

poufną o zawarciu w dniu 29 lipca 2009 r. listu intencyjnego przez swoją spółkę zależną Rabat 

Pomorze S.A. z Bać-Pol S.A. z zamiarem utworzenia grupy kapitałowej.  

 

W dniu 5 października 2009 r. Rabat Pomorze S.A. otrzymał pismo z dnia 5 października 2009 r. 

od spółki Bać-Pol S.A. dotyczące odstąpienia od realizacji listu intencyjnego z dnia 29 lipca 2009 

r. List był podpisany przez prezesa oraz wiceprezesa zarządu Bać-Pol S.A. Oryginał ww. pisma 

Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. został doręczony pocztą do Rabat Pomorze S.A. w 

dniu 7 października 2009 r. Skan ww. pisma Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. został 

przekazany drogą elektroniczną przez Rabat Pomorze S.A. do Emitenta w dniu 6 października 

2009 r. 

22 czerwca 2016 r. 



 

 

 

W dniu 7 października 2009 r. asystentka zarządu Emitenta skierowała zapytanie do Mariusza 

Olendra (członka rady nadzorczej Spółki) czy informacja o odstąpieniu przez Bać-Pol S.A. od 

realizacji listu intencyjnego ma zostać przekazana raportem bieżącym na giełdę. W odpowiedzi 

Mariusz Olender wskazał, że taka informacja jest ważna oraz cenotwórcza i dopóki Rabat 

Pomorze S.A. nie otrzyma ww. wiadomości pocztą, to należy wstrzymać się z publikacją raportu. 

 

W dniu 9 października 2009 r. telefonicznie ok. g. 15:00 prezes zarządu Rabat Pomorze S.A. 

poinformował prezesa zarządu BOMI S.A., że pismo Bać-Pol S.A. z dnia 5 października 2009 r. 

otrzymał pocztą w dniu 7 października 2009 r. ok. g. 12:00. 

 

W dniu 9 października 2009 r. Mariusz Olender dokonał sprzedaży 40 000 (słownie: czterdzieści 

tysięcy) akcji spółki BOMI S.A. po cenie 13,90 zł (słownie złotych: trzynaście 90/100) za jedną 

akcję, wartość transakcji 556 000,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 

00/100) w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na 

rachunku prowadzonym na jego rzecz przez dom maklerski IDM S.A. 

 

W dniu 10 października 2009 r. g. 14:06 Emitent raportem bieżącym nr 83/2009 przekazał 

informację, że w dniu 9 października 2009 r. otrzymał od spółki Rabat Pomorze S.A. 

zawiadomienie o dokonanym w dniu 9 października 2009 r. odstąpieniu przez Bać-Pol S.A. od 

zawartego listu intencyjnego. 

 

Raport bieżący nr 83/2009 Spółka przekazała do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z  2013 r. poz. 

1382 t.j., dalej: „ustawa o ofercie”), uznając, iż informacje w nim zawarte stanowią informację 

poufną. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że Mariusz Olender naruszył art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 

1 ustawy o obrocie, ponieważ dokonał sprzedaży 40 000 akcji Spółki w okresie zamkniętym, tj. w 

dniu 9 października 2009 r., a zatem pomiędzy dniem powzięcia przez niego informacji o odstąpieniu 

przez Bać-Pol S.A. od listu intencyjnego z Rabat Pomorze S.A. (6 października 2009 r.), a dniem, w 

którym Emitent poinformował o powyższym fakcie raportem bieżącym nr 83/2009 (10 października 

2009 r.). 

 

W dniu 9 października 2009 r. do obrotu na rynku regulowanym zostały dopuszczone akcje Spółki 

serii K1, K2 i L. Informacja o odstąpieniu od listu intencyjnego, zdaniem KNF, miała znaczenie dla 

inwestorów, którzy podejmując decyzję o nabyciu akcji serii K1, K2 lub L nie mogli uwzględnić 

okoliczności, iż do powstania grupy kapitałowej nie dojdzie. Jednocześnie Mariusz Olender 

posiadając wiedzę w powyższym przedmiocie dokonał zbycia posiadanych przez siebie 40 000 akcji 

w dniu 9 października 2009 r., dzień przed publikacją przez Spółkę informacji poufnej o odstąpieniu 

od listu intencyjnego. 



 

 

 

W związku z powyższym Komisja wskazuje, iż nałożenie na Mariusza Olendra kary pieniężnej 

w wysokości 100 000 zł było w pełni uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także 

zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 

informacja dotycząca odstąpienia od realizacji listu intencyjnego była istotna dla potencjalnych 

inwestorów czy akcjonariuszy Spółki, bowiem wskazywała, iż nie dojdzie do powstania grupy 

kapitałowej. 

 

Ponadto należy podkreślić, iż nałożona kara pieniężna będzie spełniać funkcję represyjną, stanowiąc 

reakcję Komisji na naruszenie prawa przez Mariusza Olendra, która w swoim założeniu powinna być 

dla niego odpowiednio dolegliwa. Dolegliwość ta jest osiągana poprzez ingerencję w majątek Strony. 

 

Przede wszystkim jednak, kara pieniężna nałożona na Mariusza Olendra ma na celu wykazanie 

nieopłacalności naruszania przepisów prawa i poprzez swoją wysoką dolegliwość wpłynąć na 

prawidłowe wypełnianie przez niego w przyszłości obowiązków informacyjnych na rynku 

kapitałowym. 

 

Komisja miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku 

nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań 

karanego podmiotu, gdyż zastosowane kary pieniężne są skutecznym instrumentem nadzorczym, 

mającym zapobiegać powstawaniu bezprawia administracyjnego, ugruntowując poczucie 

obowiązywania prawa oraz zaufanie do Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 

 


