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Komunikat z 57. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 1 września 2008 r.   
 
1. W pięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez: 

• Alior Bank SA, 
• Allianz Bank Polska SA. 

 
3.  Komisja jednogłośnie wyznaczyła maksymalny termin nabycia akcji/udziałów: 
 

• UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 
33% głosów na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy bezpośrednio przez UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz pośrednio przez UNIQA Versicherungen AG z 
Austrii do dnia 30 listopada 2008 r., 

• Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w liczbie zapewniającej 
przekroczenie 33% udziałów w kapitale zakładowym przez Mutuelle D’Assurance des 
Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L’Industrie et du 
Commerce (MACIF) z Francji do dnia 18 września 2008 r. 

4. KNF podjęła decyzję o:  

• opublikowaniu informacji o niezgodnym z prawem działaniu spółki Dom Maklerski 
IDM SA w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H i I, praw do akcji serii I oraz praw poboru 
akcji serii I. 

Szczegółowe informacje o naruszeniu podajemy w osobnym komunikacie.  

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za opublikowaniem informacji o naruszeniu (Pan 
Lesław Gajek, Pan Artur K. Kluczny, Pan Piotr Piłat, Pani Danuta Wawrzynkiewicz), 1 głos 
wstrzymujący się (Pan Stanisław Kluza). 
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5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 

• Pana Piotra Zadrożnego na Członka Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na 
Życie SA. 

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Copernicus Securities SA (dawniej Suprema Securities 
SA) karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa w zakresie: 

 
• niezapewnienia właściwych warunków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do 

prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną (prowadzenie działalności w 
pomieszczeniach niezabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych), 

• niewłaściwego realizowania obowiązków informacyjnych dotyczących zmian danych 
zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia oraz sytuacji finansowej podmiotu, 

• braku wymaganej przepisami prawa liczby zatrudnionych maklerów papierów 
wartościowych,  

• niesprawowania właściwego nadzoru nad prowadzoną działalnością.   
 
7. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – głównego akcjonariusza spółki 
publicznej LPP SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za:  
 

• niewykonanie obowiązku informacyjnego związanego z przekroczeniem progu 33% 
głosów w spółce publicznej w listopadzie 2007 r., 

• przekroczenie progu 33% głosów w spółce publicznej w listopadzie 2007 r. bez 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie 
66% głosów.  

 
8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 5 września 2008 r. 
• 18 września 2008 r. 
• 2 października 2008 r. 
• 17 października 2008 r. 
• 28 października 2008 r. 
• 18 listopada 2008 r. 
• 2 grudnia 2008 r. 
• 16 grudnia 2008 r. 


