
 
 

Ropczyce, 18.07.2019r. 

Oświadczenie  

 Zarząd ZM INVEST S.A. w Ropczycach informuje, że po prawie 3-ch latach usilnych 
„starań”  Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Warszawie w osobach 
Prezesa Józefa Siwca, Wiceprezesów Mariana Darłaka i Roberta Duszkiewicza i/lub ich 
pełnomocników, Komisja Nadzoru Finansowego wbrew jakimkolwiek zasadom i logice 
nałożyła w dniu 19.06.2019r. na ZM Invest S.A. w Ropczycach karę finansową 
w wysokości 500 tys. złotych. 
 

 W uzasadnieniu swojej Decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, 
że jest to kara dla ZM Invest S.A. w Ropczycach za nie zgłoszenie w 2016 roku zmiany 
procentowego udziału w akcjonariacie Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. 
w Warszawie, po tym jak Zarząd Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. 
w Warszawie bezprawnie pozbawił ZM Invest S.A. w Ropczycach prawa głosu 
/na kolejnych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zakładów 
Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Warszawie / z posiadanych 52,8% akcji Zakładów 
Magnezytowych „Ropczyce” w Warszawie i dokonał dodatkowej emisji akcji. Jest to 
tym bardziej kuriozalne, iż ta sama Komisja Nadzoru Finansowego kilkakrotnie 
w odpowiedzi na pisma ZM Invest S.A. w Ropczycach potwierdziła, że tylko Sąd 
Powszechny jest władny pozbawić ZM Invest S.A. w Ropczycach prawa głosu, co nigdy 
nie nastąpiło! Tym samym ZM Invest S.A. nie mógł dokonać zgłoszenia zmian 
procentowego udziału w akcjonariacie, ponieważ emisje zrealizowane przez Zakłady 
Magnezytowe „Ropczyce” S.A. zostały przez ZM Invest S.A. zaskarżone do Sądu.  
 

 Oczywiście , nie zgadzamy się z karą nałożoną na ZM Invest S.A. w Ropczycach 
przez Komisję Nadzoru Finansowego i będziemy wnosić środki odwoławcze, w celu 
uchylenia niesłusznie nałożonej kary. Jednocześnie informujemy, że zostaliśmy w ten 
sposób zmuszeni do podjęcia kroków prawnych w stosunku do Zarządu Zakładów 
Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Warszawie, który aktywnie przyczynił się do 
nałożenia tej kary, nie zważając na zapisy w „Porozumieniu” z dn. 12.12.2017r. zawartym 
pomiędzy ZM Invest S.A. w Ropczycach i Zakładami Magnezytowymi „Ropczyce” S.A. 
w Warszawie , dotyczącym ,m.in. zaniechania wszelkich wrogich działań.   
 
 W imieniu Zarządu    

 

 Prezes Zarządu    
 Leon Marciniec   
 


