
  

     

24 kwietnia 2019 r. 

 

Komunikat KNF dotyczący przekazania do publicznej wiadomości  

informacji o wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej  

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

29 sierpnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na Jerzego Krawczyka kary pieniężnej  

w wysokości 100 000 zł wobec stwierdzenia, że Jerzy Krawczyk, działając z MCI Capital S.A.  

(d. MCI Management S.A.) w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, 

w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca I”): 

 

1) nie dokonał w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w 

ww. brzmieniu w związku z przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów Travelplanet.pl 

S.A. w wyniku nabycia 14 grudnia 2010 r. 118 390 akcji tej spółki wskutek transakcji na 

rynku regulowanym z 10 grudnia 2010 r. dokonanej przez MCI Capital S.A., 

2) nie dokonał w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w 

ww. brzmieniu w związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów Travelplanet.pl 

S.A. w wyniku nabycia 16 grudnia 2010 r. 118 000 akcji tej spółki wskutek transakcji na 

rynku regulowanym z 14 grudnia 2010 r. dokonanej przez Jerzego Krawczyka, 

3) nie dokonał w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o 

ofercie w ww. brzmieniu w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 10% 

ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Travelplanet.pl S.A. w wyniku 

nabycia 17 grudnia 2010 r. 52 812 akcji Spółki wskutek transakcji na rynku regulowanym z 15 

grudnia 2010 r. dokonanej przez Jerzego Krawczyka. 

 

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej  

w przedmiocie utrzymania w mocy administracyjnej kary pieniężnej nałożonej na Jerzego 

Krawczyka (dalej: „Strona”) w związku z naruszeniem ustawy o ofercie przez Stronę i MCI 

Capital S.A., które weszły w porozumienie co do nabywania akcji innej spółki publicznej 

(Travelplanet.pl S.A.) oraz prowadzenia trwałej polityki wobec tej spółki, ma na celu 

uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym 

nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych 

uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy prawidłowym  

i terminowym wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie 

obowiązywania prawa oraz zaufania do Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja) jako organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym.  

 



  

     

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła, że doszło do trzykrotnego naruszenia 

prawa. Działania Strony oraz MCI Capital S.A. (członków porozumienia) wypełniły przesłanki 

określone w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem 

w życie ustawy zmieniającej I w związku z dwukrotnym naruszeniem art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej I oraz 

jednokrotnym naruszeniem art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w ww. brzmieniu. Pierwsze 

naruszenie polegało na niedokonaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby 

głosów Travelplanet.pl S.A. w terminie przewidzianym ustawą o ofercie w związku 

z transakcją nabycia akcji ww. spółki na rynku regulowanym, drugie naruszenie zaś na 

niedokonaniu zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w związku z kolejną 

transakcją nabycia akcji tej spółki. Trzecie naruszenie polegało na niedokonaniu 

zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów 

o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów spółki publicznej, której akcje są dopuszczone  

do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w związku z kolejną transakcją nabycia 

akcji Travelplanet.pl S.A. na rynku regulowanym. Wszystkie transakcje miały miejsce 

w grudniu 2010 roku i poprzedzone były zawarciem przez Stronę i MCI Capital S.A. pisemnego 

porozumienia co do nabywania akcji Travelplanet.pl S.A. oraz prowadzenia trwałej polityki 

wobec niej, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym 

przed wejściem w życie ustawy zmieniającej I. 

Komisja wskazuje, że art. 69 ustawy o ofercie nakłada na akcjonariuszy spółek 

publicznych obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Komisji oraz spółki, której akcje są 

przedmiotem transakcji, o zajściu każdego zdarzenia, w wyniku którego doszło do istotnej 

zmiany w rozkładzie ogólnej liczby głosów, przy czym określony w ustawie o ofercie próg 

istotności wynosi 5% ogólnej liczby głosów. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zdarzeń 

powodujących zmianę w rozkładzie sił w akcjonariacie, niezależnie od jej przyczyny. Jak wyżej 

wskazano w ówczesnym stanie prawnym ustawodawca określił, że zobowiązany winien 

przekazać taką informację niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia 

transakcji nabycia (w przypadku transakcji giełdowych) i 4 dni roboczych od dnia powzięcia 

informacji o zmianie udziału lub od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć o tej zmianie (w przypadku innych zdarzeń niż transakcje nabycia akcji 

na rynku regulowanym). Niezwłoczność oraz krótkie terminy maksymalne do przekazania 

takiego zawiadomienia do określonych podmiotów realizować mają cel regulacji art. 69 ustawy 

o ofercie, tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji 

dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Zmiany rozkładu ogólnej liczby głosów w spółce 

mogą stanowić sygnał dla rynku wpływający na kształtowanie się poziomu kursów akcji danej 

spółki. Obowiązki te spoczywają również na podmiotach związanych z porozumieniami 

wynikającymi z art. 87 ustawy o ofercie.  

Przekazywanie przez akcjonariuszy terminowo rzetelnych i zawierających kompletne 

dane zawiadomień umożliwia emitentom realizację zasady transparentności w zakresie 

struktury akcjonariatu. Kwestia ta jest istotna z punktu widzenia aktualnych akcjonariuszy oraz 



  

     

pozostałych inwestorów, ponieważ umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych o zaangażowaniu się bądź nie oraz utrzymaniu poziomu zaangażowania 

w akcjonariat danej spółki. Wiedza o tym, kto ma znaczny pakiet akcji, z jakimi znaczącymi 

akcjonariuszami współdziała (w wyniku porozumienia), może pomóc inwestorom nawet 

przewidywać kierunek przyszłej polityki danej spółki, a tym samym szacować opłacalność 

pozostawania w akcjonariacie danego emitenta. Strony porozumienia osiągnęły łącznie 

etapowo 5%, 10% i ponad 13% ogólnej liczby głosów przeprowadzając transakcje  

w niewielkich odstępach czasu od siebie oraz od dnia zawarcia umowy. Przyczyniło się to do 

zachwiania jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami 

wartościowymi, tj. zasady przejrzystości, o czym powyżej. 

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków akcjonariuszy spółek 

publicznych należy przekazywanie do spółki publicznej, której akcje są przedmiotem transakcji 

powodujących zmiany stanu posiadania ogólnej liczby głosów, informacji w zakresie art. 69 

ustawy o ofercie w ustawowym terminie i kompletnych. Dodatkowo obciążone są podmioty 

działające w porozumieniu co do nabywania akcji spółki publicznej, zgodnego głosowania na 

walnym zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec niej, bowiem zobowiązane są 

one do ujawnienia porozumienia i sumowania stanów posiadania akcji emitenta. Terminowe  

i należyte przekazywanie takich informacji Komisji oraz spółce publicznej, której akcje są 

nabywane pośrednio przyczynia się do zachowania równowagi informacyjnej na rynku 

kapitałowym w związku z umożliwieniem spółce publicznej przekazania do publicznej 

wiadomości informacji w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.  

Uwzględniając powyższe, Komisja uznała, że nałożenie na Stronę kary pieniężnej  

w wysokości 100 000 zł, stanowiącej 10 % ustawowego wymiaru kary pieniężnej (według 

brzmienia art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, jest uzasadnione m.in. z względu na wagę oraz 

czas trwania naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny  

do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie 

Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem 

represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia Strony, 

które wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego 

rynku.  

 

 


