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Komunikat z 55. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 4 sierpnia 2008 r.   
 
1. W pięćdziesiątym piątym 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 Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wytycznych i okoliczności istotnych dla 
oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzorowanych, która stanowi 
instrument ujednolicenia postępowania przed Komisją w przedmiocie wyrażenia zgody na 
powołanie członka organu podmiotu nadzorowanego na tle oceny rękojmi należytego 
wykonywania funkcji. 

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 

• Pani Iwony Młynarskiej na Członka Zarządu UNIVERSUM Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie SA. 

4. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę FON SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy 
złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 i 57 ustawy o 
ofercie publicznej polegające na: 

 
• przekazaniu raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 24 czerwca 2007 r. informującego o 

zarejestrowaniu przez sąd spółki zależnej i o objęciu przez emitenta jej udziałów nie 
zawierającego informacji nt. ceny po jakiej zostały nabyte udziały i źródła sfinansowania 
ich nabycia, 

• nieprzekazaniu w terminie raportu bieżącego nr 6/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. 
informującego o uchwałach podjętych na WZA w dniu 15 lutego 2007 r., 

• nieprzekazaniu raportu bieżącego informującego o znacznej zmianie informacji poufnej 
dot. podpisania listu intencyjnego pomiędzy emitentem a Dromost sp. z o. o. na nabycie 
100% udziałów tej spółki, którą emitent przekazał raportem bieżącym nr 41/2007 z dnia 
22 czerwca 2007 r., 

• nieprzekazaniu w terminie wyznaczonym przez emitenta opóźnionej informacji dot. 
danych kontrahenta, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 47/2007 r. z dnia 10 
lipca 2007 r. 

4 sierpnia 2008 r.



 2

 
5.  Komisja jednogłośnie wyznaczyła do 30 września 2008 r. maksymalny termin nabycia 
przez Generali PPF Holding BV z Holandii akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% 
głosów na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy:  
 

• Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA, 
• Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA. 

 
6. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez UniCredit 
CA IB Beteiligungs AG z Austrii akcji UniCredit CA IB Poland SA w liczbie, która 
spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy. 

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Praterm SA na przywrócenie akcjom formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 22 sierpnia 2008 r.   
 
8. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 

 
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA. 

 
9. Komisja zapoznała się z: 
 

• raportem nt. rynku pracowniczych programów emerytalnych w 2007 r., 
• informacją o krajowym planie awaryjnym.  

 
10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 8 sierpnia 2008 r. 
• 1 września 2008 r. 
• 5 września 2008 r. 
• 18 września 2008 r. 


