
       

 

Komunikat ws. przeniesienia instrumentów finansowych i środków pieniężnych 

oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków 

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 maja 2017 r., w związku z decyzją z dnia 

25 kwietnia 2017 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A., jednogłośnie postanowiła: 

 

 nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz  

dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,  

z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. do Alior Banku S.A. – Biura Maklerskiego 

Alior Bank S.A. 

 

 nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku 

wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których 

mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, 

Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych 

oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 

4 pkt 1 ww. ustawy, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę. 

 

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, przeniesienie instrumentów finansowych  

i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem przez HFT Brokers 

Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do Alior Bank S.A. – Biura Maklerskiego 

Alior Bank S.A. należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe 

aktywa. 

 

W związku z nadaniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r.,  

w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT 

Brokers Dom Maklerski S.A. rygoru natychmiastowej wykonalności, szczególnie 

uzasadnione staje się nadanie tegoż rygoru również niniejszej decyzji. Powyższe ma na 

celu zapewnienie możliwie najszybszego przeniesienia instrumentów finansowych  

i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem przez HFT Brokers 

Dom Maklerski S.A. rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 
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