Oświadczenie spółki Baltic Bridge S.A.
Spółka Baltic Bridge S.A. (poprzednio W Investments S.A.) - dalej Spółka oświadcza, że materiał
zaprezentowany w programie Superwizjer na antenie TVN 24 w dniu 14 listopada 2020 r. autorstwa
Panów Konrada Szczygła, Łukasza Frątczaka pod tytułem „Bank namawiał do udziału
w piramidzie finansowej. Poszkodowani stracili blisko 600 milionów złotych” zawiera wiele
nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dotyczących działalności spółki W Investments S.A.
W odniesieniu do spółki W Investments S.A. nierzetelność materiału polega na tym, że autorzy w
ogóle nie odnieśli się do ugody zawartej przez W Investments S.A. jako gwarantem z częścią
uczestników funduszy.
Zarząd Spółki zawarł bowiem z kancelarią prawną reprezentującą część uczestników funduszy
inwestycyjnych ugodę pozasądowa z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Ugoda z częścią uczestników funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante
FIZAN dot. świadczeń gwarancyjnych udzielonych przez Spółkę została w części wykonana.
Ugoda objęła roszczenia uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec Spółki dochodzone na
drodze sądowej na łączną kwotę 933.633,00 zł. Swoim zakresem ugoda objęła więc ok. 95 %
wszystkich sporów sądowych wszczętych przez uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec
Spółki w związku z zawartymi w 2015 r. i 2016 r. umowami gwarancji.
Strony Ugody wspólnie stwierdziły, iż zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z chwilą otwarcia
likwidacji funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN (tj.
odpowiednio z dniem 20 lutego 2018 r. i z dniem 22 lutego 2018 r.) wyłączona została możliwość
wykupów certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz.
Z łącznej kwoty 933.633,00 złotych na jaką została zawarta Ugoda, Spółka wypłaciła uczestnikom
600.020,00 zł.
Dodatkowo podnieść należy, że Baltic Bridge S.A. (poprzednio W Investments S.A.) nigdy nie
zgadzało się i się nie zgadza z wyceną funduszy, co miało bezpośrednio związek z negocjacjami
dotyczącymi zawarcia ugody.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prośba o kontakt emailowy na adres:
ugoda@wi.pl.

