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Sejmu Marek Kuchciński 
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Pani  

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowna Pani Marszałek  

 

   Odpowiadając na interpelację nr 34582, Pana Posła na Sejm RP Jarosława 

Sachajko w sprawie spółki GetBack i sprzedaży akcji EGB Investments S.A. przez 

fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A., odpowiadając na zawarte w niej 9 pytań, 

uprzejmie informuję:  

 

1. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie prowadzone jest postępowanie dotyczące 

szeroko pojętej działalności GetBack S.A. i nieprawidłowości z nią związanych. 

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego z 20 kwietnia 2018 roku. Jednym z wątków badanych w śledztwie jest 

wątek zakupu akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. od funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI S.A.  

 

2. Dla ustalenia wszystkich okoliczności wskazanego wątku, a w szczególności 

stwierdzenia powstania po stronie GetBack S.A. w wyniku przedmiotowej transakcji 

szkody i ustalenia jej wysokości konieczne jest skorzystanie z opinii biegłego.  

W związku z nowymi okolicznościami ujawnionymi w toku śledztwa należało wywołać 

kolejną opinię zespołu biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw w tym wątku. Termin 

sporządzenia opinii przewidziany jest na styczeń 2023 roku. Dopiero po uzyskaniu 
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opinii, a także wykonaniu ewentualnie innych niezbędnych czynności procesowych 

możliwe będzie podjęcie decyzji kończącej postępowanie, w tym skierowanie aktu 

oskarżenia.  

 

3. Wątek  zakupu akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. jest badany przez 

zespół prokuratorów powołany Zarządzeniem nr 41/10 Prokuratora Krajowego z dnia 

17 maja 2018 roku do prowadzenia postępowania dotyczącego nieprawidłowości  

w działaniu GetBack S.A. zainicjowanego zawiadomieniem Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego z 20 kwietnia 2018 roku.  

 

4. Postępowanie dotyczące działalności GetBack S.A. objęte jest zwierzchnim 

nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej.  

 

5. W sprawie została uzyskana już jedna opinia biegłych z zakresu wyceny 

przedsiębiorstw, a obecnie trwa oczekiwanie na drugą ekspertyzę. Zgodnie z wnioskami 

pierwszej z opinii, przedmiotowa transakcja spowodowała po stronie GetBack S.A. 

szkodę w wysokości nie mniejszej niż 134 miliony złotych wobec ustalenia ceny 

transakcyjnej akcji EGB Investments S.A. powyżej ich rzeczywistej wartości. Ustalenia 

pierwszej opinii wywołanej w tym wątku, w związku z pojawieniem się nowych 

okoliczności i ustaleń w śledztwie muszą zostać poddane weryfikacji w drugiej opinii 

zespołu biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw powołanych w sprawie. Wywołanie 

tej opinii jest niezbędne do ostatecznego ustalenia wysokości szkody oraz zakresu 

odpowiedzialności karnej poszczególnych osób.  

 

6. Aktualnie 6 podejrzanych jest objętych zarzutami dotyczącymi transakcji zakupu 

akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. od funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Altus TFI S.A.  

 

7. Podejrzani w ww. wątku stoją pod zarzutem popełnienia czynu kwalifikowanego  

z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. lub z art. 21 § 2 k.k. w zw.  

z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  



3 
 

 

8. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi na mieniu podejrzanych w ww. wątku 

zostały dokonane zabezpieczenia majątkowe w łącznej wysokości powyżej 219 

milionów złotych. Wobec braku podstaw nie dokonano zabezpieczenia  

w niniejszym postępowaniu karnym na mieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez Altus TFI S.A., które były stroną przedmiotowej transakcji. 

 

9. Jak wskazano wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych o udział  

w przedmiotowym przestępstwie wynosi powyżej 219 milionów złotych. Wartość 

obecnie ustalonej szkody wyrządzonej GetBack S.A., jak również całkowitą cena  

transakcyjna wynosi ponad 207 milionów złotych. Dzięki determinacji i działaniom 

prokuratorów udało się zabezpieczyć mienie pozwalające na zabezpieczenie obowiązku 

naprawienia szkody. Ostateczną decyzję co do źródeł i stopnia naprawienia szkody 

podejmie sąd w przypadku skierowania w tym wątku aktu oskarżenia i wydania wyroku 

skazującego.  

 Nadmieniam nadto, że ramach szeroko pojętego śledztwa, dotyczącego spółki 

GetBack S.A. i podmiotów z nią powiązanych, do chwili obecnej sporządzono  

i przesłano do sądu cztery obszerne akty oskarżenia, którymi łącznie objęto 48 osób. 

 

 Z poważaniem 

       

    Dariusz Barski 

       /podpisano elektronicznie/ 
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