
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Powodowani troską o ochronę polskich inwestorów giełdowych i ich inwestycji w akcje spółek zagranicz-

nych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i ideą praworządności w naszym 

kraju, w związku z komunikatem KNF z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie decyzji Banku Słowenii dotyczą-
cej akcji spółki Nova Kreditna banka Maribor d.d., które to akcje były notowane na GPW w Warszawie, a 

następnie wskutek nadzwyczajnych środków prawnych podjętych przez władze Słowenii zostały wyrejestro-

wane, w wyniku czego polscy inwestorzy giełdowi ponieśli ogromne straty szacowane na około 
150 milionów zł, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1. Czy prospekt emisyjny słoweńskiego banku podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finanso-

wego? Jeśli tak, to kiedy i kto za to odpowiadał, jeśli nie, to na podstawie jakich przepisów został dopuszczo-
ny do obrotu na GPW w Warszawie i kto za to odpowiadał? 

2. Czy prospekt emisyjny lub inny adekwatny dokument przedstawiany polskim inwestorom przewidywał 

możliwość wyrejestrowania akcji banku wskutek podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych przez władze 

Słowenii? 
3. Czy prospekt emisyjny lub inny adekwatny dokument podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nad-

zoru Finansowego zawierał nieprawdziwe informacje i czy w sposób adekwatny informował o rzeczywistej 

sytuacji emitenta i ryzyku związanym z inwestycjami w jego akcje? 
4. Czy emitent informował o nowelizacji prawa bankowego Słowenii i wynikających z niej ryzykach dla 

jego akcjonariuszy, inwestorów w Polsce? Jeśli tak, to kiedy, jeśli nie, to jakie kroki w związku z tym podjęła 

Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

na GPW w Warszawie? 
5. Czy KNF wydał ostrzeżenie dla polskich inwestorów o zmianie stanu prawnego w Republice Słowenii i 

potencjalnych konsekwencjach dla polskich inwestorów posiadających akcje słoweńskich banków notowa-

nych na GPW SA? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie, jeśli nie, to dlaczego i kto za to odpowiada? 
6. Jakie działania podjęła KNF, by zapobiec wyrejestrowaniu akcji banku z rachunków papierów warto-

ściowych polskich inwestorów? Jeśli nie, to kto za to odpowiada? 

7. Jakie działania podjęła KNF w stosunku do Republiki Słowenii lub Banku Słowenii w celu uzyskania 
ekwiwalentnej rekompensaty za akcje wyrejestrowane z rachunków papierów wartościowych? 

8. Jakie działania podejmowała KNF w celu ochrony polskich akcjonariuszy CEDC, których akcje rów-

nież zostały wyrejestrowane z rachunków papierów wartościowych w oparciu o przepisy obowiązujące w 

USA? 
9. W jaki sposób KNF zamierza chronić inwestorów inwestujących na GPW w Warszawie w akcje emi-

tentów z państw obcych przed zastosowaniem w stosunku do nich regulacji nieznanych polskiemu systemowi 

prawnemu prowadzących do wyrejestrowania akcji z rachunków papierów wartościowych bez odpowiednie-
go ekwiwalentu? Czy informacje o takich emitentach zamieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych? Czy 

KNF zamierza odmawiać dopuszczania akcji obarczonych takim ryzykiem do obrotu na GPW w Warszawie? 

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 

Henryk Cioch 




