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Komunikat z 67. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 21 stycznia 2009 r.   
 
1. W sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – 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 Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Agnieszka Chłoń–Domińczak – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
  

• Pana Krzysztofa Chechłacza na Prezesa Zarządu Euler Hermes Towarzystwa 
Ubezpieczeń SA, 

• Pani Katarzyny Galus na Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego BANKOWY SA, 

• Pani Anieli Schreyner na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska SA 
oraz Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Inter – Życie Polska SA, 

• Pana Tadeusza Spanily na Prezesa Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń 
SA. 

 
3. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Hutmen SA karę pieniężną w wysokości 
150  tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.  

W ocenie KNF informacja o zawarciu przez spółkę Szopienice SA (spółkę zależną 
Hutmen SA) spekulacyjnych kontraktów terminowych na miedź i cynk, poza zawieranymi 
transakcjami zabezpieczającymi, które niosły nieograniczone ryzyko straty finansowej, mającej 
istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, miała charakter informacji poufnej. Dlatego też 
Hutmen powinien przekazać informację o otwarciu pozycji na kontraktach terminowych 
niezwłocznie po zawarciu transakcji.  

Według Komisji Hutmen nie dołożył należytej staranności w niezwłocznym przekazaniu 
do publicznej wiadomości informacji poufnej o stracie finansowej z tytułu zawartych przez 
spółkę zależną Szopienice kontraktów terminowych przekazując ją dopiero w dniu 14 kwietnia 
2007 r. Poinformowanie rynku kilka miesięcy po zawarciu kontraktów terminowych w sytuacji 
grożącej spółce straty finansowej z tytułu otwartych pozycji, stanowiło nienależyte wykonanie 
obowiązków informacyjnych.  
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Obowiązkiem Hutmenu było takie zorganizowanie obiegu informacji w grupie 
kapitałowej, aby spółki zależne przekazywały dotyczące ich informacje w terminie 
umożliwiające emitentowi należyte wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. Brak 
przepływu informacji między spółkami w grupie nie zwalniał Hutmenu z wykonywania 
obowiązków informacyjnych w terminie. Wymierzając wysokość kary Komisja wzięła pod 
uwagę trudną sytuację finansową Hutmenu. 

 
4. Komisja jednogłośnie zdecydowała o opublikowaniu informacji o naruszeniu przepisów 
prawa przez:  

• Electus SA – niezamieszczenie w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym w dniu 7 marca 
2008 r. informacji o wszczęciu w dniu 6 listopada 2007 r. i prowadzeniu przez dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (ośrodek zamiejscowy w Legnicy) 
postępowania kontrolnego wobec Electusa, 

• Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA – niezamieszczenie w prospekcie emisyjnym 
zatwierdzonym w dniu 24 września 2008 r. informacji o tym, że: 
- w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 26 lipca 2007 r. p. Wojciech Litwin był 

wspólnikiem w spółce J&M Consulting Finance sp. z o.o., 
- od dnia 22 sierpnia 2008 r. p. Wojciech Litwin jest członkiem rady nadzorczej spółki 

Master Finance SA, 
- od dnia 20 sierpnia 2008 r. p. Lech Fronckiel pełni funkcję członka zarządu spółki RT 

Hotels SA, 
- od sierpnia 2008 r. p. Lech Fronckiel pełni funkcję prezesa zarządu spółki Polskie 

Projekty Inwestycyjne sp. z o.o., 
- w sierpniu 2008 p. Jan Kuchno przestał pełnić funkcję prezesa zarządu spółki Agencja 

Inwestycyjna „Maxi” sp. z o.o., 
- w dniu 7 grudnia 2006 r. spółka Centrum Doradztwa Gospodarczego sp. z o.o. 

zmieniła firmę na J&M Consulting Finance sp. z o.o. 
 

Więcej informacji publikujemy w osobnych komunikatach. 
 
5. KNF jednogłośnie obniżyła do 400 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 17 
października 2008 r. na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA ze względu na dostosowanie 
działalności do brzmienia §23 ust. 1 statutu PZU, tj. powołanie wiceprezesa.  
 

Stan niezgodności z prawem utrzymywał się jednak ponad półtora roku, stąd pomimo 
powołania wiceprezesa nałożenie kary jest uzasadnione. 
 
6. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 11 lutego 2009 r. 
• 24 lutego 2009 r. 
• 11 marca 2009 r. 
• 24 marca 2009 r. 
• 8 kwietnia 2009 r. 
• 22 kwietnia 2009 r. 


