Warszawa, dnia 18 października 2017 r.
Piotr Wiśniewski
Prezes Zarządu
Domu Maklerskiego
W Investments SA
OŚWIADCZENIE

W związku z zawierającą nieprawdziwe informacje publikacją „Gigantyczna afera wykryta dzięki działaniom
prezesa Krupińskiego – Nawet pół miliarda złotych” z dnia 17 października 2017 r., autorstwa „Zespołu
wPolityce.pl” („Artykuł”), opublikowaną w sieci Internet przez wydawnictwo Fratria Sp. z o.o., wskazuję na
następujące okoliczności.
Przywołany Artykuł jest kolejną publikacją Fratria Sp. z o.o., która narusza moje dobra osobiste.
Poprzednia publikacja została opublikowana w dniu 26.10.2014 r. na prowadzonym przez Fratria Sp. z o.o.
portalu www.wgospodarce.pl.
W związku z poprzednią nieprawdziwą publikacją wydawca portalu wPolityce.pl zawarł ze mną dnia 21.08.2015
r. ugodę, jak również zobowiązała się do opublikowania oświadczenia, zgodnie z którym publikacje wydawcy
zawierają nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat działalności gospodarczej Piotra Wiśniewskiego.
Zgodnie ze złożonym przez wydawcę portalu wPolityce.pl oświadczeniem poprzez poprzedni artykuł doszło do
wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a także do naruszenia dóbr osobistych poszkodowanych, w związku
z czym Zarząd Fratria Sp. z o.o. oraz Jacek Stelmachowski wyrażają głębokie ubolewanie z tego powodu.
Co więcej, w ugodzie z dnia 31.08.2015 r., wydawca portalu wPolityce.pl zobowiązała się wobec mnie do
nierozpowszechniania w przyszłości bezzasadnych oraz nieopartych na faktach sugestii, kwestionujących
rzetelność inwestycji realizowanych przez WI Inwestycje Rolne FIZ AN.
Wyrażam więc ubolewanie, iż w kolejnej już publikacji portal wPolityce.pl sugeruje, iż z moim udziałem doszło
do wyłudzeń z funduszy Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN,
Vivante FIZAN. Oświadczam, iż taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, zaś zawarte w Artykule informacje oraz
sposób ich sformułowania narusza moje dobra osobiste.
Informuję również, iż w związku ze sprawami opisanymi w Artykule nie postawiono mi żadnych zarzutów.
Wobec powyższego mam podstawy sądzić, że używana w artykule formuła „Piotr W.” służy wyłącznie
wprowadzeniu w błąd opinii publicznej poprzez sugerowanie, że jest inaczej, oraz może wyczerpywać znamiona
zniesławienia, zważywszy na oczywisty kontekst użycia tej formuły.
W tej sytuacji insynuacje dotyczące uczestnictwa przeze mnie w wyłudzeniu środków z wyżej wymienionych
funduszy uważam za całkowicie pozbawione podstaw, a publikację portalu wPolityce.pl uznaję za przygotowaną
wbrew podstawowym zasadom dziennikarskiej rzetelności i obiektywności.
Informuję również, iż dziennikarze portalu wPolityce.pl nie zwrócili się do mnie, czy do spółki Dom Maklerski
W Investments SA, o jakikolwiek komentarz w związku z Artykułem, jak również nie dali mi żadnej możliwości
ustosunkowania się do postawionych tam tez. Nie przesądzając, czy było to zamierzone czy nie, uprawniona jest
konstatacja, że brak tu elementarnej rzetelności, wymaganej od dziennikarzy.
Z poważaniem
Piotr Wiśniewski

