
DECYZJA

I. Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 105 ze zm.; dalej: „ustawa 
o ofe”) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.; dalej: „k.p.a.”) w związku z art. 11 
ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 660 ze zm.; dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”), 
po rozpoznaniu wniosku złożonego  w dniu 18 stycznia 2022 r., zmodyfikowanego pismami 
złożonymi w dniach: 26 kwietnia 2022 r., 8 października 2022 r.,  12 października 2022 r. oraz 
10 listopada 2022 r. przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva 
Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wydanie zezwolenia na połączenie 
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego

udziela zezwolenia

na połączenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva 
Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sposób określony w art. 492 § 1 
pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1467 ze zm.), poprzez przeniesienie całego majątku Aviva Powszechnego 
Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie w zamian za 454.747 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące 
siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii E Powszechnego 
Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej 
wartości nominalnej 454.747.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony 
siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), które Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyzna 
Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
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jedynemu akcjonariuszowi Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva 
Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II. Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy o ofe Komisja Nadzoru Finansowego określa, że 
połączenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywa się na następujących warunkach oraz 
wskazuje następujące daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Aviva Otwartego Funduszu 
Emerytalnego Aviva Santander:
1) datę rozpoczęcia likwidacji Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva 

Santander wyznacza się na 13 stycznia 2023 r.,
2) datę zakończenia likwidacji Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva 

Santander wyznacza się na 12 maja 2023 r.,
3) datę przeniesienia aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva 

Santander do Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego wyznacza się na 12 
maja 2023 r.

III. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy o ofe zezwolenie na połączenie Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna  z Aviva Powszechnym Towarzystwem 
Emerytalnym Aviva Santander Spółka Akcyjna jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia 
na zmianę statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander w zakresie 
określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o ofe, w brzmieniu przyjętym w Uchwale nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aviva Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego Aviva Santander Spółka Akcyjna z dnia 7 października 2022 r. w sprawie 
zmiany statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, 
zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Gilera, 
prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego nr 3, 
Repertorium A nr 27759/2022.

Po dokonaniu zmiany statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander 
§ 6 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:

„1. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane dalej 
„Towarzystwem”, jest organem Funduszu, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach 
z osobami trzecimi.”.

Po dokonaniu zmiany statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander 
§ 7 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie:

„2. Adres Towarzystwa jest następujący: ulica Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.”.

Po dokonaniu zmiany statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander 
§ 9 ust. 1 i 2  będą miały następujące brzmienie:
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„1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 541 947 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści 
jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 541 947 (słownie: 
pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji 
o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda.
2. Akcjonariuszami Towarzystwa są:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, posiadające 56.660 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: 
jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 56.660.000 (słownie: pięćdziesiąt 
sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

2) Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30.540 (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset 
czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: 
jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.540.000  (słownie: trzydzieści 
milionów pięćset czterdzieści tysięcy) złotych;

3) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, posiadające 454.747 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset 
czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 
(słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000  (słownie: 
czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych.”.

IV. Na podstawie art. 68 ust. 5 zdanie drugie ustawy o ofe, Komisja Nadzoru Finansowego:

skraca termin wejścia w życie zmiany § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 i 2 statutu Aviva 
Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander w ten sposób, że zmiana wejdzie 
w życie z dniem ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000055443, podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę 
454.747.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści 
siedem  tysięcy złotych), z kwoty 87.200.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów 
dwieście tysięcy złotych) do kwoty 541.947.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden 
milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 454.747 
(słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji 
zwykłych imiennych serii E Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000,00 zł (słownie: 
czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).
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Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia 
żądania stron w całości.

POUCZENIE

1. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., 
w związku z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, może zwrócić się do 
Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 
129 § 2 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 in fine k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji stronie, bezpośrednio do 
Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy strona, zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 in fine 
k.p.a., może zrzec się prawa do zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy od niniejszej decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 127a 
§ 2 i art. 130 § 4 k.p.a., z dniem doręczenia Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja administracyjna stanie się ostateczna i prawomocna, a także 
podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną jest decyzja, od której nie 
służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie 
nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., 
decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu 
administracyjnego. 
3. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.; dalej: „Ppsa”), strona może 
wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niniejszą decyzję 
administracyjną bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji Nadzoru 
Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 53 § 1 Ppsa skargę 
należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji administracyjnej stronie. 
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosi się za pośrednictwem 
Komisji Nadzoru Finansowego (art. 54 § 1 Ppsa). Od skargi na niniejszą decyzję 
administracyjną na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 
r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 535) jest pobierany wpis stały 
w wysokości 200 zł. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego stronie, zgodnie 
z art. 243 § 1 Ppsa, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania 
sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania, przysługuje prawo pomocy. Zgodnie 
z art. 244 § 1 Ppsa prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
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ustanowienie adwokata albo radcy prawnego. Szczegółowe zasady prawa pomocy regulują 
przepisy zawarte w art. 243–262 Ppsa.

                                             W imieniu 
Komisji Nadzoru Finansowego

Krystian Wiercioch
Zastępca Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:
r.pr. Łukasz Pawlak
Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp. k.
pełnomocnik:
PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Aviva PTE Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie

wysłano za pomocą ePUAP na adres: /Greenberg_Traurig/domyslna
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