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Komunikat z 75. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 28 kwietnia 2009 r.   
 
1. W siedemdziesiątym piątym 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 Społecznej1, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności przez: 
 

• Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF zezwoliła teŜ na utworzenie 
Penton I FIZ, Penton II FIZ i Penton III FIZ). 

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Marka W ąsowicza na powiernika przy Pekao Banku Hipotecznym SA.  

 
4. KNF jednogłośnie ukarała za niedopełnienie obowiązków informacyjnych następujące 
spółki publiczne: 
 

• Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA – kara pienięŜna w wysokości 80 tysięcy złotych 
za: 
- nieprzekazanie w terminie raportu bieŜącego zawierającego opinię biegłego rewidenta 
z badania planu połączenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica SA i Zakładów 
Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie SA, 
- publikację raportu za I półrocze 2008 r. i skonsolidowanego raportu za I półrocze 
2008 r. bez wymaganych przez prawo oświadczeń zarządu, 
- nieprzekazanie w ustawowym terminie do publicznej wiadomości i do KNF 
informacji związanych ze zwołaniem WZA na dzień 4 listopada 2008 r.  

 
• Próchnik SA – kara pienięŜna w wysokości 70 tysięcy złotych za:  

-   nieprzekazanie w ustawowym terminie raportów bieŜących zawierających 
informacje o znaczącej zmianie informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy sprzedaŜy 
udziałów Pabia – Fashion sp. z o. o. ze spółką Olav Fashion Ltd z Wielkiej Brytanii, tj. o 
odstąpieniu od umowy sprzedaŜy udziałów Pabia – Fashion sp. z o. o. i o wydaniu przez 

                                                 
1 Pan Marek Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pktach od 4 do 7. 
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Sądu Okręgowego w Łodzi wyroku utrzymującego w mocy nakaz zapłaty 450 tysięcy 
złotych na rzecz Olav Fashion Ltd z Wielkiej Brytanii. 

 
5. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk SA karę 
pienięŜną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym 30 – dniowym 
terminie pięciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych). 
 
6. KNF jednogłośnie zmieniła swoją decyzję pierwszej instancji z dnia 18 września 2008 r. i 
wyznaczyła do dnia 31 lipca 2009 r. termin, w ciągu którego moŜe zostać dokonane bezpośrednie 
nabycie akcji Domu Maklerskiego Penetrator SA przez Pątkiewicz, Schmidt, Sykulski spółkę 
komandytowo – akcyjną (dawniej: 3GON Europe Spółka z o.o. i Wspólnicy s.k. spółka 
komandytowo – akcyjna). Przyczyną zmiany decyzji KNF było ustanie przesłanek, na których 
oparto decyzję pierwszej instancji. 
 
7. Komisja jednogłośnie skreśliła z listy maklerów giełd towarowych w związku z 
niewykonywaniem zawodu przez trzy kolejne lata:  
 

• Pana Tadeusza Kołakowskiego, 
• Pana Pawła Lesiaka, 
• Pana Konrada Puściana. 

 
8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 6 maja 2009 r. 
• 20 maja 2009 r. 
• 9 czerwca 2009 r. 
• 22 czerwca 2009 r. 
• 8 lipca 2009 r. 
• 31  lipca 2009 r. 


