14 października 2009 r.

Komunikat z 88. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 14 października 2009 r.
1.

W osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli
udział:
•
•
•
•
•

Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
KNF jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych
do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
podstawowych banku (tzw. „uchwałę kapitałową”).
Uchwała ma na celu trwałe wzmocnienie w bankach kapitałów I kategorii, a takŜe
wsparcie funkcjonowania sektora w okresach ograniczonych moŜliwości pozyskania kapitału.
Zaliczenie określonych w uchwale instrumentów do funduszy podstawowych: obligacji
zamiennych oraz obligacji długoterminowych, ale teŜ ich wycofanie będzie mogło nastąpić za
zgodą nadzoru oraz w sytuacjach określonych w uchwale.
3.
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego z
Wolbromiu (bank przejmujący) ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym w Łazach (bank
przejmowany).
4.
KNF jednogłośnie zajęła stanowisko w sprawie reformy architektury nadzorczej w
Unii Europejskiej, będące wyrazem zbieŜnej polityki instytucji wchodzących w skład Komitetu
Stabilności Finansowej.
5.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
•

Pana Henryka Pietraszkiewicza na Prezesa Zarządu i Pana Stefana Świątkowskiego na
Członka Zarządu FM Bank SA.

6.
Komisja jednogłośnie odmówiła wyraŜenia zgody na powołanie Pana Łukasza śejmo na
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim ze względu na brak
doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem.
7.
KNF jednogłośnie nałoŜyła na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki publicznej
Chemoserwis – Dwory SA karę pienięŜną w wysokości 10 tysięcy złotych za dokonanie
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Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 4, 9 i 11.

1

transakcji akcjami spółki w okresie zamkniętym (naruszenie art. 159 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi).
8.
Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia bezpośrednio
przez Crédit Agricole Asset Management Capital Investors SA z Francji oraz pośrednio przez
SAS Rue La Boétie S.A.S. z Francji akcji Société Générale Asset Management Alternative
Investments (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w liczbie powodującej
osiągnięcie 100% głosów na walnym zgromadzeniu.
9
KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia
przez EAA Capital Group s.a.r.l. z Luksemburga akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers SA,
w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
10.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:
•
•
•

11.

Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY SA
Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego
Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego.
KNF zapoznała się z informacją nt.:

•
12.

sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2009 r.
Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•
•
•
•
•
•
•

29 października 2009 r.
10 listopada 2009 r.
26 listopada 2009 r.
9 grudnia 2009 r.
21 grudnia 2009 r.
11 stycznia 2010 r.
27 stycznia 2010 r.
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