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   Komunikat z L posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 3 czerwca 2008 r.   
 
1. W pięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 
 
• Pan Stanisław Kluza1 – 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, 
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 
tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi przez: 
 
• GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF zezwoliła teŜ na utworzenie GO 

FUND FIZ). 

3. Komisja zapoznała się z informacją na temat dotychczasowego funkcjonowania rynku 
NewConnect (NC) i spotkała się z Panem Ludwikiem Sobolewskim – Prezesem Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie SA. 
 

Doceniając znaczenie powstania alternatywnego systemu obrotu dla rozwoju rynku 
kapitałowego w Polsce, KNF wskazała na zasadność podjęcia przez Zarząd GPW dodatkowych 
działań zmierzających do:  
 
• zapewnienia dostatecznego stopnia rozproszenia podaŜy i zwiększenia płynności 

instrumentów finansowych notowanych na NC, 
• zweryfikowania zasad funkcjonowania autoryzowanych doradców w związku z wprowa-

dzaniem spółek do obrotu na NC. 

4. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec nabycia akcji: 
  
• Domu Maklerskiego Polonia Net SA w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% ogólnej 

liczby głosów przez Getin Holding SA.  

 

 
                                                 
1 Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący KNF nie brał udziału w omawianiu i rozpatrywaniu przez Komisję sprawy 
opisanej w punkcie 8. 

3 czerwca 2008 r.



 2

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Radosława Gołaszewskiego na Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego SA, 
• Pana Rafała Mikusińskiego na Członka Zarządu AIG Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego SA. 

6. KNF jednogłośnie postanowiła przekazać właściwej zagranicznej instytucji nadzorczej 
informację (co jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu Komisji) o zamiarze prowadzenia 
działalności przez:  
 
• X – Trade Brokers Dom Maklerski SA w formie oddziałów w Republice Federalnej 

Niemiec i Rumunii. 

7. Komisja jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki 
publiczne:  
 
• ATM SA – kara pienięŜna w wysokości 100 tysięcy złotych za:  

 
• przekazanie raportów za I – III kwartały 2006 r. oraz za I półrocze 2006 r. z naruszeniem 

terminów wskazanych w przepisach, 
• przekazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącego składnik raportu 

kwartalnego za IV kwartał 2006 r. sporządzonego niezgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości (MSR),  

• przekazanie raportów bieŜących (5/2006, 9/2006 i 20/2006) zawierających nierzetelne 
informacje, 

 
• Interferie  SA – kara pienięŜna w wysokości 50 tysięcy złotych za nieprzekazanie w 

ustawowym terminie informacji poufnej dotyczącej korekty prognozowanych wyników 
finansowych za 2006 r. 

8. KNF jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną karę pienięŜną w wysokości 30 tysięcy 
złotych za niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o zamiarze nabycia akcji Domu 
Maklerskiego IDM  SA w liczbie powodującej przekroczenie 10% głosów (naruszenie art. 106 
ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

9. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu: 
 
• AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA, 
• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, 
• Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA, 
• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion, 
• Royal Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA, 
• Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie EUROPA SA. 

10. KNF jednogłośnie nałoŜyła na członka władz spółki publicznej karę pienięŜną w 
wysokości 2 tysięcy złotych za nieprzekazanie w terminie informacji o dokonanych transakcjach 
akcjami spółki (naruszenie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 



11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na: 
 
•  6 czerwca 2008 r. 
• 17 czerwca 2008 r. 
•  7 lipca 2008 r. 
•  11 lipca 2008 r. 
•  4 sierpnia 2008 r. 
•  8 sierpnia 2008 r. 
•  1 września 2008 r. 
•  5 września 2008 r. 
•  18 września 2008 r. 
 


