
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

W grudniu 2013 r. słoweński bank Nova KBM, drugi pod względem wielkości bank w Słowenii, który 

zadebiutował na polskiej giełdzie w 2011 r., umorzył około 2,9 miliona akcji wartych w 2011 r. około 

90 milionów zł. W jednej chwili z rachunków indywidualnych oraz instytucjonalnych zniknęły akcje słoweń-
skiego banku Nova KBM warte w grudniu 2013 r. około kilku milionów złotych. Mówiąc najprościej, akcje 

słoweńskiego banku rozpłynęły się w powietrzu. 

18 grudnia 2013 r. słoweński bank Nova KBM został znacjonalizowany przez rząd Republiki Słowenii, 
który w ten sposób postanowił go uratować przed bankructwem. Kilka dni wcześniej parlament Republiki 

Słowenii uchwalił przepisy, na podstawie których dotychczasowe papiery wartościowe banku umorzono. 

Bank Nova KBM notowany był tylko na GPW w wolnym obrocie, de facto bank Nova KBM uwłaszczył się 
na kapitale polskich inwestorów. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest kilkadzie-

siąt zagranicznych spółek w różnej kondycji finansowej. 

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy spółki notowane na GPW mają takie same obowiązki, na przykład informacyjne, i prawa w stosun-
ku do nadzoru finansowego oraz innych instytucji kontrolujących i czy podlegają takim samym restrykcjom 

jak spółki zarejestrowane w Polsce? 

2. Czy spółki notowane na GPW mają obowiązek publikowania dokumentów, na przykład raportów fi-
nansowych, w języku polskim? 

3. Czy można anulować akcje polskich spółek i wycofać je z GPW w podobny sposób, jak to miało miej-

sce w przypadku banku Nova KBM, na przykład rejestrując lub przenosząc pakiet większościowy do obsza-

rów, państw, w których ten zabieg jest możliwy? 
4. Czy wszystkie podmioty gospodarcze, spółki notowane na GPW mają jednakowe prawa i obowiązki w 

stosunku od instytucji nadzoru i kontroli Rzeczypospolitej Polskiej? 

5. Jak w opinii instytucji Ministerstwa Finansów wygląda sytuacja rozliczenia podatku u inwestorów, któ-
rzy mieli w swoich portfelach akcje na przykład banku Nova KBM? Czy akcje, które zniknęły z rachunków 

maklerskich, można odliczyć jako stuprocentową stratę? Czy inwestor, który sprzedał z zyskiem akcje innych 

giełdowych spółek, będzie mógł straty poniesione na inwestycji w Nova KBM zaliczyć do pomniejszania 
dochodu i tym samym zapłacić mniejszy podatek? Jak wygląda hipotetyczna sytuacja zapłacenia podatku u 

inwestora, który uzyskał zysk na obrocie, na przykład Day trading na akcjach banku Nova KBM, a jednocze-

śnie z jego rachunku maklerskiego zniknęły akcje banku Nova KBM? Nie dość, że stracili całość zainwesto-

wanego kapitału, nie będą mogli rozliczyć strat, to jeszcze zapłacą podatek od zysków. 
6. Czy interesy finansowe polskich inwestorów są w wystarczającym stopniu chronione przez prawo obo-

wiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? 

7. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej widzi potrzebę zmian w zakresie funkcjonowania GPW, jeśli cho-
dzi o podatek związany z zyskami na GPW, oraz zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom? 

Łączę wyrazy szacunku 

Maciej Klima 




