INFORMACJA O SPOTKANIU W SEJMIE Z POSEŁ PAULINĄ HENNIG-KLOSKA,
V-CE PRZEWODNICZĄCĄ PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ W SPRAWIE SYTUACJI
POSZKODOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY GETBACK SA
Szanowne Członkinie i Członkowie!
W związku z powołaniem rzeczonej Podkomisji Sejmowej (dalej „Podkomisja’) oraz
nieadekwatnym do skali oraz wagi problemu, a także naszych oczekiwań traktowaniem nas i naszej
sprawy przez powołane do tego organy, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do jej członków
przede wszystkim aby:
1/ zwrócić uwagę, że skala afery znacznie wykracza poza GetBack, a już w szczególności poza rolę
jaką pełnił w tej aferze Idea Bank;
2/ że sprawy GetBack i innych spółek KK są powiązane;
3/ że nasza sprawa / nasze straty również zasługują na poważne potraktowanie i że na wystawianie
laurek organom ścigania (tak jak to zrobił p. Bujan) jest stanowczo za wcześnie;
W dniu 13 marca 2019 zaraz po jakże rozczarowującym spotkaniu w Prokuraturze Regionalnej
złożyliśmy pismo adresowane do Podkomisji poprzez biuro podawcze sejmu, a także wysłaliśmy je
dodatkowo mailem do wszystkich członków tj:









p. Ewy Szymańskiej (PIS)– przewodniczącej
p. Pauliny Hennig-Kloska (Nowoczesna) - wiceprzewodniczącej
p. Jerzego Gosiewskiego (PIS) -wiceprzewodniczącego
p. Pawła Grabowskiego (Kukiz15)
p. Wojciecha Murdzka (PIS)
p. Marcina Porzucka (PIS)
p. Sylwestra Tułajewa (PIS)
p. Jarosława Urbaniaka (PO-KO)

Jakikolwiek (!) odzew otrzymaliśmy jedynie od p. Pauliny Hennig-Kloska i to po interwencji w
biurze poselskim.
Jak widać deklaracje pomocy pokrzywdzonym to jedno, a realne działania to drugie.
W dniu 3 kwietnia 2019 w godzinach wieczornych nasza skromna 3-osobowa delegacja spotkała
się z p. Pauliną Hennig-Kloska, która jako jedyna wykazała chęć nawiązania kontaktu i
zainteresowanie.
Z przyczyn oczywistych było to spotkanie o charakterze zapoznawczym, podczas którego
staraliśmy się podkreślić, że tzw. „afera GetBack” to nie tylko układ GetBack / Idea Bank/ PDM,
gdyż kupujący obligacje via Idea Bank to jednak mniejszość (ilościowo i wartościowo), a przede
wszystkim na to, że są ‘pokrzywdzeni drugiego sortu’, którzy oprócz obligacji GetBack (zazwyczaj
tzw. kupionych bezpośrednio) mają niewykupione obligacje Hussar Gruppa, GB Managers czy
Basel Olten Pharm, w które utopili łącznie 170-180 mln zł, a nikt tak naprawdę zająć się tym na
poważnie nie chce, koncentrując siły i środki na nośnych medialnie tematach.
Sama Podkomisja ma prerogatywy dosyć ograniczone – na podstawie przedstawionych dowodów
może występować z dezyderatami do organów Państwa np. Prokuratury Krajowej.
Ustaliliśmy, że postaramy się takich dowodów Podkomisji dostarczyć, nad czym już pracujemy.
Liczymy na kolejne spotkanie wkrótce, ale już bardziej merytoryczne. Wciąż liczymy na realne
zainteresowanie sprawami pokrzywdzonych obligatariuszy, chociaż jak mawia stara mądrość „po
czynach ich poznacie”.
W załączeniu wniosek jaki w marcu rozesłaliśmy do członków Podkomisji.
Zespół Stowarzyszenia

