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Komunikat z 69. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 24 lutego 2009 r.   
 
1. W sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
2. KNF jednogłośnie wyznaczyła maksymalny termin nabycia akcji Amplico Life 
Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA i AIG Polska 
Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej pośrednie przekroczenie 50% głosów na 
WZA przez AIG Credit Facility Trust z USA i Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku do 
dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 
3. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na spółkę publiczną Hygienika SA karę pienięŜną w 
wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych polegające na: 

 
• niedotrzymaniu w przypadku raportu bieŜącego nr 85/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. 

ustawowego terminu przekazania informacji bieŜącej (niezwłocznie, nie później niŜ w 
ciągu 24 godzin od zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta),  

• nieprzekazaniu w ww. raporcie bieŜącym informacji o dacie zawarcia umowy i kryterium 
uznania umowy za znaczącą umowę. 

 
Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę sytuację finansową spółki. 

 
4. KNF jednogłośnie nałoŜyła na Union Investment Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA karę pienięŜną w wysokości 40 tysięcy złotych za:  

 
• niedopełnienie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego ze 

zmniejszeniem przez UniFundusze FIO udziału  5% w ogólnej liczbie głosów  w spółce 
publicznej One–2–One SA  w styczniu 2008 r. 

 
5. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną – członka zarządu spółki publicznej 
Hardex SA karę pienięŜną w wysokości 1 tysiąca złotych za: 
 

• naruszenie „okresu zamkniętego” polegające na zawarciu transakcji nabycia akcji spółki 
przed opublikowaniem raportu rocznego za 2007 r. 
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6. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 
• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” . 

 
7. Komisja zapoznała się z informacją o: 

 
• zasobach kadrowych i budŜetowych Urzędu KNF w kontekście nowych zadań. 

 
8. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 11 marca 2009 r. 
• 24 marca 2009 r. 
• 8 kwietnia 2009 r. 
• 22 kwietnia 2009 r. 


