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PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI
Prezes GetBack SA w restrukturyzacji
Warszawa, dnia 13 lutego 2019 r.
dotyczy: roszczeń wobec byłych członków zarządu GetBack SA oraz fraudów
Szanowny Panie Prezesie,
Jesteśmy organizacją zrzeszającą kilkuset obligatariuszy nie tylko GetBack SA ale także podmiotów
powiązanych osobowo z Konradem Kąkolewskim bądź innymi byłymi członkami Zarządu GetBack SA tj.
Hussar Gruppa SA, Basel Olten Pharm SA czy GB Managers SA.
Znaczna część z naszych członków jest jednocześnie obligatariuszami kilku z wyżej wymienionych spółek w
wyniku sugerowania im takiej dywersyfikacji inwestycji przez etatowych pracowników GetBack SA którzy
brali czynny udział również w sprzedaży obligacji Basel Olten Pharm SA, Hussar Gruppa SA i GB Managers
SA.
Oferowanie przez etatowych pracowników GetBack SA obligacji innych podmiotów, a zwłaszcza
powiązanych z ówczesnymi Członkami Zarządu to przejaw swoistej patologii prowadzącej w rezultacie do
wielokrotnego pokrzywdzenia często tych samych wierzycieli gdyż rzeczone spółki również są
niewypłacalne, a w przypadku 2 z nich (GB Managers SA i Hussar Gruppa SA) sąd odmówił nawet
ogłoszenia upadłości ze względu na brak środków na koszty postępowania.
Ta patologia została zaprogramowana i wdrożona przez byłych Członków Zarządu GetBack SA. Niezależnie
od tego czy ich udział w tym procederze był czynny bądź ograniczał się do biernej akceptacji wymierne
straty z tego powodu odnieśli nie tylko wierzyciele – w tym członkowie naszego Stowarzyszenia ale również
sam GetBack SA którego zasoby zostały wykorzystane dla doraźnych korzyści innych podmiotów i osób.
Jednocześnie doniesienia medialne o innych zdarzeniach które ze względu na swój charakter musiały się
odbywać przy czynnym udziale lub przynajmniej za zgodą ówczesnych Członków Zarządu GetBack SA jak
np.:
a/ zakup przez GetBack SA powyżej nominału obligacji kilku upadłych spółek;
b/ głośna i kontrowersyjna sprawa zakupu portfela wierzytelności od banku Polska Kasa Opieki SA w
grudniu 2017 r.;
c/ występowanie przez GetBack SA w roli sponsora imprez o charakterze politycznym;
d/ pokrywanie przez GetBack SA kosztów związanych z działalnością prywatnego biznesu byłego prezesa
zarządu (vide zakup raportu o rynku kosmetyków);
e/ udzielenie podmiotom związanym z byłym prezesem zarządu swoistego ‘monopolu’ na świadczenie
spółce niektórych usług;
f/ emisje obligacji oprocentowanych nawet na 144% p.a. które trafiały do ‘zaprzyjaźnionych’ inwestorów,
wskazują ta to, że byli Członkowie Zarządu wydatnie przyczynili się do wyrządzenia GetBack SA szkody
znacznie przekraczającej tą o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 95/18 z dnia 18.07.2018r.

Ponieważ jak najszybsze i skuteczne naprawienie wyrządzonych działaniem byłego Zarządu szkód leży nie
tylko w interesie GetBack SA lecz także naszym jako wierzycieli bylibyśmy wdzięczni za udzielenie nam
informacji dotyczących:
1/ Działań prawnych jakie (mamy nadzieję) obecny Zarząd podjął wobec poszczególnych byłych Członków
Zarządu w celu naprawienia szkód jakie wyrządzili spółce (np. zwrot wypłaconych premii i innych
benefitów, wyrównanie do warunków rynkowych kosztów usług świadczonych spółce przez podmioty
związane z byłym Zarządem itp.);
2/ Działań prawnych jakie obecny Zarząd podjął wobec osób i podmiotów trzecich w celu odzyskania od
nich niesłusznych przysporzeń powstałych w wyniku tzw. ‘fraudów’ ze szczególnym uwzględnieniem
podjętych czynności nakierowanych na skuteczne zabezpieczenie roszczeń nie tylko na gruncie kodeksu
karnego ale również na drodze cywilnej (art. 730¹ k.p.c.);
3/ Funkcji jakie pełni obecnie w GetBack SA oraz w Grupie Kapitałowej GetBack były Członek Zarządu p.
Mariusz Brysik, pobieranego przez niego wynagrodzenia oraz oraz działań prawnych podjętych wobec niego
przez obecny Zarząd;
Ponieważ p. Brysik jest jak się wydaje jedynym byłym Członkiem Zarządu pozostającym wciąż ‘na orbicie’
GetBack SA bylibyśmy zobowiązani za udzielenie nam informacji czy obecnemu Zarządowi znana jest rola
jaką pełni on bądź pełnił w przeszłości w innych podmiotach związanych z „piramidą finansową GetBack” a
mianowicie:
a/ GB Managers SA (p. Mariusz Brysik jest obok K. Kąkolewskiego i P. Trybuchowskiego aktualnym
akcjonariuszem i byłym Członkiem Zarządu ) – obligacje tej obecnie niewypłacalnej spółki były
sprzedawane między innymi przez etatowych pracowników GetBack SA;
b/ Advalue Association Sp. z o.o. (p. Mariusz Brysik jest obok K. Kąkolewskiego i P. Trybuchowskiego
aktualnym udziałowcem i Członkiem Zarządu) – spółka ta jest komplementariuszem Advalue Association
SCSp z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga tj. podmiotu któremu rzekomo spółka GB Managers SA
pożyczyła środki z pozyskane z emitowanych obligacji w celu nabycia pośrednio akcji GetBack SA;
Jako wierzyciele GetBack SA rozumiemy że ‘sprzątanie’ po poprzednikach (zwłaszcza wobec licznych
przesłanek wskazujących na ich czynny udział w wyrządzeniu spółce szkód wielkiej wartości) nie jest
łatwym zadaniem.
Biorąc pod uwagę chociażby informacje na temat odzysków z fraudów udzielone przez obecny Zarząd
podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 r pragniemy zwrócić uwagę iż widzimy pilną
potrzebę znacznego zdynamizowania i zdywersyfikowania podejmowanych działań, w tym także
zdecydowanych działań prawnych wobec byłych Członków Zarządu.
Z poważaniem,
Mirosław Bryska – Przewodniczący Stowarzyszenia
Anna Andrzejewska – członek zarządu Stowarzyszenia
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