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Sprawa GetBack S.A. – zatrzymani członkowie b.
zarządu firmy windykacyjnej

Już 9 zatrzymanych w ramach intensywnego śledztwa dotyczącego
licznych nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A.
Agenci warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali dziś troje byłych
członków zarządu GetBack S.A. oraz dwie osoby współdziałające z nimi
w popełnianiu przestępstw.
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Sprawa GetBack S.A. – zatrzymani członkowie b. zarządu
firmy windykacyjnej
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Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś w Warszawie i w województwie mazowieckim byłych członków
zarządu GetBack S.A.: wiceprezes Annę P., Marka P. i Bożenę S., brata podejrzanej S. Dariusza S.
oraz Kingę M., która podpisała pozorną umowę na szkodę spółki.

Agenci CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych i zabezpieczają dowody.
Już wcześniej w śledztwie wykonano szereg czynności – funkcjonariusze Biura przesłuchali łącznie
ponad 60 osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników spółki GetBack S.A.,
zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne.
16 czerwca br. na lotnisku Chopina agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali Konrada K. –
byłego Prezesa Zarządu GetBack S.A., a w swoim domu na warszawskim Ursynowie Piotra B. –
przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym Prezesem Zarządu GetBack
S.A.
Były prezes GetBack S.A. Konrad K. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. usiłowania doprowadzenia
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, poprzez
wprowadzenie w błąd, co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. i przedłożenia
nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania przez GetBack S.A. pożyczki w kwocie 250 mln zł.
Kolejny zarzut dotyczy wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej na ponad 15 mln zł w
związku z niewykonanymi a opłaconymi, pozornymi umowami o świadczenie usług
doradczo-marketingowych przy emisji obligacji oraz o współpracy. Inny zarzut dotyczy realizacji
umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”, w tym przypadku powstała
szkoda to co najmniej 7 mln zł. Zatrzymany przez CBA Piotr B. usłyszał zarzuty dotyczące tej umowy
i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były prezes GetBack S.A. usłyszał także zarzut
przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie
bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych
emitowanych przez spółkę GetBack S.A., wbrew zakazowi takich manipulacji na rynku. Szczegóły
zarzutów w swoim komunikacie przekazała prokuratura.
26 czerwca warszawscy agenci CBA zatrzymali dwoje kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. – byłą
Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. oraz Szczepana D.-M. – prezesa Polskiego Domu
Maklerskiego. Była Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. jest podejrzana o niszczenie
dokumentów spółki, zacieranie śladów popełnionych przestępstw i pomaganie ich sprawcom w
uniknięciu odpowiedzialności karnej. Miała ona także instruować osoby powiązane z GetBack S.A.,
co zrobić, aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody.
Prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego – Szczepanowi D.-M. prokurator zarzucił m.in. działanie
wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack S.A. oraz podejrzanym Konradem K.,
na szkodę tej spółki. Według ustaleń śledczych był on współtwórcą sieci spółek, które na podstawie
pozornych umów służyły do wyprowadzenia z GetBack S.A. kwot stanowiących mienie wielkiej
wartości.
Czwórka zatrzymanych wcześniej przez CBA decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.
Czynności w tym wielowątkowym śledztwie trwają. Analizowany jest materiał dowodowy, ujawniane
nowe okoliczności sprawy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
Piotr Kaczorek, CBA
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