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Komunikat z 86. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 16 września 2009 r.   
 
1. W osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.  

 
2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu MTS – 
CeTO SA polegającej na odwołaniu Pana Janusza Czarzastego oraz powołaniu w skład zarządu 
Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.  

3. KNF jednogłośnie nałoŜyła na Prezesa Zarządu spółki PKM DUDA SA  karę pienięŜną 
w maksymalnej wysokości 200 tysięcy złotych za manipulację informacją polegającą na 
wprowadzeniu inwestorów w błąd poprzez niezgodne z prawdą publiczne zapewnienie, Ŝe spółka 
nie zawierała transakcji terminowych o charakterze spekulacyjnym, a znajdujące się w portfelu 
instrumenty pochodne mają charakter zabezpieczający i nie stanowią zagroŜenia dla wyniku 
finansowego (naruszenie art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

4. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na Odlewnie Polskie SA karę pienięŜną w wysokości 70 
tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych polegające na nieprzekazaniu w 
ustawowym terminie informacji poufnej o wystawieniu w okresie lipiec – październik 2008 r. na 
rzecz banków opcji walutowych niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim 
przekraczały one spodziewane wpływy walutowe, mogącej mieć wpływ na wynik finansowy 
(naruszenie art. 56 ustawy o ofercie publicznej). Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę 
trudną sytuację finansową spółki. 

5. KNF jednogłośnie nałoŜyła na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę 
pienięŜną w wysokości 50 tysięcy złotych za przyjmowanie wpłat związanych z emisją 
certyfikatów inwestycyjnych serii B Go FIZ związaną z Subfunduszem subGO Fund Energia 1  
na rachunek bankowy TFI, a nie na rachunek bankowy funduszu (naruszenie art. 130 ustawy o 
funduszach inwestycyjnych). 

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności UNIQA 
Towarzystwa Ubezpieczeń SA o grupę 4 i 12 działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej. 

                                                 
1 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 – 9.  
2 Pani D. Wawrzynkiewicz nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 5. 
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7. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Pana 
Dariusza Wojdygę akcji Opera Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w liczbie 
powodującej przekroczenie 20% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
8. Komisja jednogłośnie zezwoliła Holdikom SA na przywrócenie akcjom formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 października 2009 r. 
 
9.  KNF zapoznała się z informacją nt.: 

 
• regulacji wewnętrznych i polityki zakładów ubezpieczeń w zakresie podziału zysku 

finansowego w latach 2005 – 2008. 
 
10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 28 września 2009 r. 
• 14 października 2009 r. 
• 29 października 2009 r. 


