Oświadczenie Zarządu WGT S.A.
w sprawie komentarza opublikowanego w programie TVN „ Fakty”
W związku z artykułem jaki pojawił się na łamach portalu TVN 24 pt.: „Wielka giełda pod lupą
prokuratury i KNF”, a także komentarzem dotyczącym WGT S.A., jaki został wyemitowany w Faktach
TVN w dniu 07.08.2012r. pragniemy oświadczyć, że informacje tam przedstawione mają charakter
wybiórczy i niepełny. Chcemy też zakomunikować, że obecny główny akcjonariat spółki WGT SA nie
jest związany z żadną partią polityczną, stąd przywoływanie struktury akcjonariatu sprzed lat
i wpływów z tego tytułu określonej partii politycznej posiada znamiona tendencyjności.
W przedmiotowym artykule i komentarzu TVN wskazano na fakt zamieszczenia przez KNF
spółki „Warszawska Giełda Towarowa S.A.” na liście ostrzeżeń, ze względu na brak stosownego
zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej. Nie wspomniano natomiast ani o wieloletnich staraniach
spółki o to by takie zezwolenie uzyskać, najpierw w Ministerstwie Finansów a potem w KNF ani
powodach braku takiego zezwolenia. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że WGT
S.A., dawniej Warszawska Giełda Towarowa S.A., na rynku towarowym funkcjonuje od 17 lat zyskując
sobie miano instytucji rzetelnej z której usług od wielu lat korzysta grupa kilku tysięcy klientów głównie
branży rolnej. W 1999 roku a zatem w okresie gdy nie obowiązywała ani ustawa o giełdach
towarowych ani też ustawa o obrocie instrumentami finansowymi został dodatkowo uruchomiony obrót
kontraktami terminowymi. W niewielkim zakresie obrót ten jest kontynuowany do dzisiaj. Docelowo
jednak ma być prowadzony w spółce zależnej Polski Rynek Terminowy S.A., której wniosek
o zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego procedowany jest w KNF od ponad dwóch lat.
W ramach tego rynku mają być uruchomione również towarowe kontrakty terminowe na pszenicę
żywiec wieprzowy, rzepak i inne.
Publiczne stawianie spółki WGT S.A. w roli instytucji unikającej dostosowania się do
obowiązujących przepisów prawa jest nieprawdziwe i krzywdzące. W okresie swojej długoletniej
działalności spółka zawsze starała się dostosować do obowiązującego prawa a nawet uczestniczyła
w jego tworzeniu. . Brak dotychczas stosownych licencji (na prowadzenie giełdy towarowej lub rynku
regulowanego) jest bowiem niekorzystny dla spółki i powoduje, że nie może ona w pełni wykorzystać
swojego potencjału, wiedzy i doświadczenia, bowiem musi ograniczyć swoją działalność do takiej
formy i zakresu, który takich licencji nie wymaga. Dla potwierdzenia tego stanowiska a także faktu, że
WGT jest spółką nie mającą nic do ukrycia poniżej przedstawiamy chronologiczne zestawienie
zdarzeń i czynności, które były podejmowane w celu dostosowywania się do obowiązującego prawa.
Lektura ta jednoznacznie wskazuje na determinację spółki w zakresie współpracy z KNF w celu
uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie rynku regulowanego.
1995

Powstaje Warszawska Giełda Towarowa S.A. Celem Spółki jest zorganizowanie
profesjonalnego rynku towarowego oraz rynku instrumentów pochodnych.

Grudzień 1995

Warszawska Giełda Towarowa S.A. uruchamia rynek towarów rolnych w formie
przetargów ustnych.

1996-1999

Przy udziale specjalistów z Chicago Board of Trade powstają regulacje dla rynku
kontraktów terminowych. W styczniu 1999 r. zostają wprowadzone do obrotu
kontrakty terminowe. Równolegle WGT, jako jedyny zainteresowany tego typu
działalnością podmiot w Polsce, aktywnie uczestniczy w tworzeniu projektu ustawy
o giełdach towarowych mając świadomość, że segment ten powinien być
nadzorowany przez państwo.

26.09.2000

Sejm uchwala Ustawę o giełdach towarowych. Jej ostateczny kształt znacząco
odbiega od rozwiązań dyskutowanych wcześniej. Nadzieję na zmiany daje długi
okres vacatio legis.

2001-2003

WGT podejmuje działania na rzecz nowelizacji Ustawy o giełdach towarowych, by
usunąć zawarte w niej sprzeczności i niekorzystne dla rynku rozwiązania, niestety
bez powodzenia w kluczowych kwestiach. Nowelizacja ustawy zostaje uchwalona
w dniu 26.11.2003 r.

18.03.2004

Warszawska Giełda Towarowa S.A. zmienia nazwę na WGT S.A. i podejmuje
działania by dostosować swą działalność do wymogów niespójnych przepisów
istniejącej ustawy.

30.03.2004

Wchodzi w życie przepis Ustawy o giełdach towarowych zakazujący używania
w nazwie spółki słów „giełda towarowa” podmiotom nie posiadającym zezwolenia
na prowadzenie giełdy towarowej.

04-06.2004

WGT prowadzi konsultacje z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie
dalszej działalności w istniejącym stanie prawnym. Prowadzą one do wniosku, że
po uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Ustawy o giełdach towarowych
działalność WGT jako rynku niepublicznego, nie wymaga zezwolenia.

2004-2006

WGT przygotowuje się do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
giełdy towarowej, tworząc niezbędne regulacje oraz wydzielając spółkę zależną
Izba Rozliczeniowa WGT S.A.

02.02.2006

WGT S.A. aby spełnić wymogi Ustawy o giełdach towarowych dotyczące wniosku
o wydanie zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej (art.6 ust. 4 i art.7 ust.4)
zmienia nazwę na Warszawska Giełda Towarowa S.A.

31.03.2006

WGT składa do Ministra Finansów wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
giełdy towarowej. W związku z brakami formalnymi wniosek nie zostaje
rozpoznany.

2006

KNF składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia prowadzenia
przez WGT giełdy towarowej bez zezwolenia oraz wpisuje Warszawską Giełdę
Towarową S.A. na listę ostrzeżeń publicznych. Prokuratura prowadzi postępowanie
„w sprawie”, natomiast przedstawiciele spółki maja w tym postępowaniu status
świadków .

02.08.2006

WGT ponownie składa do Ministra Finansów wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie giełdy towarowej.

30.08.2006

Minister Finansów wzywa WGT do uzupełnienia wniosku. Najbardziej krytycznym
elementem jest wezwanie do dołączenia danych osobowych oraz informacji
o kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu pracy zawodowej wszystkich
członków organów spółek będących akcjonariuszami wnioskodawcy (45
podmiotów) oraz wszystkich członków organów spółek będących podmiotami
dominującymi lub zależnymi od akcjonariuszy (nieustalona liczba podmiotów
szacowana na co najmniej 250).

08-10.2006

WGT uzupełnia dane osobowe, gromadząc informacje o 372 osobach. Na
spotkaniu konsultacyjnym przedstawiciele Ministerstwa Finansów potwierdzają, że
przepis art.7 ust. 2 pkt 6 ustawy, choć jest niewykonalny i sprzeczny z Ustawą
o ochronie danych osobowych, to jednak jest obowiązujący.

11.10.2006

Minister Finansów informuje, że ze względu na nieuzupełnienie danych wniosek
nie został rozpatrzony.

2008

Prokuratura umarza postępowanie, KNF składa zażalenie, sąd oddala zażalenie
KNF. KNF nie usuwa Warszawskiej Giełdy Towarowej z listy ostrzeżeń
publicznych.

2008/2009

KNF ponownie składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie prowadzenia przez
WGT giełdy towarowej bez zezwolenia z tym, że dotyczy ono innego okresu.

2007-2009

WGT podejmuje próbę przekonania KNF do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy
o giełdach towarowych w celu usunięcia niewykonalnych przepisów, które
uniemożliwiają uzyskanie licencji na prowadzenie giełdy towarowej..

21.10.2009

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która
pozbawia giełdy towarowe prawa do dokonywania obrotu m.in. walutowymi
i procentowymi kontraktami terminowymi. Starania WGT o zezwolenie na
prowadzenie giełdy towarowej stają się bezcelowe.

24.11.2009

Warszawska Giełda Towarowa zmienia nazwę na WGT S.A. i zmienia swą
działalność
tak, by nie naruszać nowych przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

2009-2010

Nowe przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otwierają zamkniętą
dotychczas drogę do ubiegania się przez WGT o zezwolenie na prowadzenie rynku
regulowanego. WGT podnosi kapitał i tworzy spółkę zależną Polski Rynek
Terminowy S.A. i podejmuje prace nad przygotowaniem wniosku do KNF
o wydanie dla niej zezwolenia.

18.05.2010

Polski Rynek Terminowy S.A. składa do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie rynku pozagiełdowego na podstawie przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

06.06.2010

Izba Rozliczeniowa WGT S.A. składa do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie izby rozrachunkowej na podstawie przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

2011

Prokuratura umarza prawomocnie postępowanie wszczęte na podstawie drugiego
zawiadomienia KNF. KNF nie usuwa Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. z listy
ostrzeżeń publicznych.

2011

KNF kontynuuje postępowania o wydanie zezwoleń na wniosek PRT S.A. i IR PRT
S.A. (po zmianie nazwy). WGT składa w KNF deklarację, że z chwilą podjęcia
działalności przez PRT S.A. po uzyskaniu zezwolenia zaprzestanie prowadzenia
działalności, która, choć jest zgodna z prawem, budzi zastrzeżenia KNF.

Styczeń 2012

KNF po raz trzeci składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie prowadzenia
przez WGT działalności bez wymaganego zezwolenia.

2012

KNF kontynuuje postępowania o wydanie zezwoleń na wniosek PRT S.A. i IR PRT
S.A.

Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że pomimo często zmieniających się przepisów prawa
zawsze dostosowywaliśmy się do jego wymogów, kosztem ograniczenia zakresu oraz sposobu
prowadzenia działalności. Wątpliwości zgłaszane przez KPWiG oraz KNF nie znajdowały dotychczas
potwierdzenia w postępowaniach prowadzonych przez Prokuraturę, co potwierdza nasze przekonanie
o tym, że prowadzona działalność jest w pełni zgodna z prawem. Aktualnie od dwóch lat jesteśmy w
bieżącym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego w trakcie postępowania, które mamy nadzieję
będzie skutkowało możliwością rozszerzenia naszej działalności.
Siedemnastoletnia owocna działalność wskazuje jednoznacznie, że nasza instytucja jest
potrzebna zaś rolę swoją wypełnia rzetelnie, uczciwie i profesjonalnie.
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