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Komunikat z 59. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 18 września 2008 r.   
 
1. W pięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• 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,  
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF zapoznała się z wynikami analizy dotyczącej stosowanych przez banki zasad i 
procedur oceny zdolności kredytowej. 
 

Komisja przyjęła do aprobującej wiadomości rozpoczęcie w urzędzie KNF prac i 
konsultacji nad przygotowaniem propozycji, które przyczyniłyby się do poprawy standardów 
stosowanych w tym zakresie w bankach oraz zwiększyłyby w konsekwencji bezpieczeństwo 
systemu bankowego w Polsce. 
 
3. Komisja jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec planowanego nabycia przez „3GON 
Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa” spółkę 
komandytowo – akcyjną akcji Domu Maklerskiego Penetrator SA, w liczbie która 
spowodowałaby przekroczenie 50% liczby głosów na WZA.  
 
 Powodem zgłoszenia sprzeciwu przez KNF były niewyjaśnione kwestie związane ze 
składem akcjonariatu Domu Maklerskiego Penetrator SA oraz wątpliwości co do możliwości 
wykonywania przez Komisję efektywnego nadzoru w kontekście konstrukcji prawnej podmiotu 
zamierzającego nabyć akcje.  
 
4. KNF jednogłośnie nałożyła na KSM Investment SA – akcjonariusza spółki publicznej 
HOOP SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za:  
 

• niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z 
przekroczeniem progu 10% głosów w spółce publicznej w sierpniu 2007 r. 

 
5. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej 
Zakład Urządzeń Komputerowych ELZAB SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych 
za:  
 

• niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z 
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przekroczeniem progu 5% głosów w spółce publicznej w listopadzie 2007 r. 
 
6. Komisja jednogłośnie powstrzymała się od zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego 
nabycia akcji: 

• Copernicus Capital TFI SA przez Copernicus Securities SA, w liczbie która zapewni 
osiągnięcie 100% liczby głosów na WZA, 

• GE Debt Management TFI SA przez UC Financial Services sp. z o. o., w liczbie która 
zapewni osiągnięcie 100% liczby głosów na WZA. 

7. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA. 

 
8. Komisja zapoznała się z informacją o: 

 
• wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na koniec I półrocza 2008 r.  

 
9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 2 października 2008 r. 
• 17 października 2008 r. 
• 27 października 2008 r. 
• 18 listopada 2008 r. 
• 2 grudnia 2008 r. 
• 15 grudnia 2008 r. 


