Oświadczenie Zarządu dotyczące
artykułu w Business Insider
z dnia 24.10.2018
25.10.2018

Szanowni Państwo,
w związku z kolejną publikacją redaktor Jagody Fryc na portalu Business Insider Polska, tym razem pod tytułem: „Kiedy Ryba
przychodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski”, informujemy:
1.

Publikacja ta jest opatrzona długim wstępem dotyczącym: „misji społecznej portalu”, „prowadzeniem dziennikarskiego śledztwa”
oraz „ważnym interesem społecznym”. Jednak wbrew tym zapowiedziom, publikacja ta nie ma nic wspólnego z ww. ideami,
co poniżej pragniemy Państwu wyjaśnić.

2.

Nie ma nic wspólnego z dziennikarskim śledztwem – są to po prostu nieodpowiedzialne, przepisane, nieprawdziwe insynuacje
byłego pracownika TFI BPH, opublikowane we wrześniu 2018 r. w serwisie Twitter. To tam pojawia się między innymi informacja
o wykorzystaniu spółki celowej do zakupu innego TFI oraz zarzut nieprawidłowości wobec decyzji UKNF, który wyraził na to
zgodę. Przypomnijmy, że podobną transakcją było przejęcie KBC TFI przez PKO TFI. Podejrzewamy, że dodatkowo wpisy te zostały
uzupełnione pseudorewelacjami jego kolegi, również byłego pracownika TFI BPH. Ta druga osoba pozostaje w sporze prawnym
z Rockbridge, domagając się bezpodstawnie ponad 200 tysięcy zł. Oprócz sporu prawnego, były pracownik szantażował spółkę
domagając się kwoty ponad miliona zł grożąc ujawnieniem swoich sensacyjnych „informacji” – w tym rzekomych maili i smsów.
Chciał również nakłonić Towarzystwo do odsprzedania mu akcji jednej ze spółek, które kupował do zarządzanych przez siebie
funduszy TFI BPH. W tej sprawie jest złożone zawiadomienie do prokuratury.

3.

Przepisywanie twittera i BEZKRYTYCZNE publikowanie informacji dostarczonych przez szantażystów naprawdę trudno nazwać
dziennikarskim śledztwem i rzetelnością dziennikarską.

4.

Artykuł ten nie ma też absolutnie nic wspólnego z „misją” i „interesem społecznym”. Powstał wyłącznie w interesie autorki
i jej informatora, który sformułował materialne żądania wobec TFI. Poprzednia, wrześniowa publikacja red. Fryc forsująca tezę,
iż Altusowi KNF odbierze licencję – zakończyła się skandalem i kompromitacją: dementi ze strony KNF-u oraz zawiadomieniem
do prokuratury o podejrzeniu manipulowania kursem spółek giełdowych złożonym przez Altusa i kolejnym złożonym przez
KNF. Altus wystąpił również wobec wydawcy Business Insider Polska na drogę prawną, domagając się zadośćuczynienia szkód
z powodu publikacji nierzetelnego i nieprawdziwego artykułu. Altus przygotowuje w tej sprawie pozwy do sądu wobec wydawcy,
redakcji i autorki.

W naszym przekonaniu kolejna publikacja redaktor Jagody Fryc to następna odsłona brudnej kampanii oczerniania spółek z grupy
Altus i osobistego rewanżu za podjęcie kroków prawnych wobec Pani Redaktor. Jednocześnie trudno nie odnieść także wrażenia,
że autorka i portal stały się narzędziem w rękach osób szantażujących firmę i bezzasadnie domagających się bardzo dużych pieniędzy.
Wierzymy, że wyjaśni to prokuratura.
Chcemy też z całą mocą podkreślić, że tekst pt: „Kiedy Ryba przychodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski” jest oparty
na nieprawdzie oraz insynuacjach.
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W trosce o przejrzystość i prawdę poniżej prostujemy także oczywiste błędy w tekście:
1.

Nieprawdą jest, iż alokacja zakupionych akcji LCC odbywała się wg klucza polegającego na osiągnięciu dodatkowego
wynagrodzenia zmiennego (w tekście success fee), w rzeczywistości ujawniona bezprawnie w tekście transakcja alokowana była
bez zależności poziomu alokacji i wynagrodzenia zmiennego pobieranego przez fundusz, do którego ostatecznie trafiły akcje.

2.

Nieprawdą jest, iż wyżej wspomniane akcje księgowane były do funduszy pieniężnych i dłużnych.

3.

Nieprawdą jest, że Rockbridge TFI otrzymywał jakiekolwiek „kick-backi” od brokerów, w tym takie, które miałyby posłużyć
na opłacanie terminali Bloomberg. Koszt ten ponosi Towarzystwo ze środków własnych.

4.

Insynuowane w tekście artykułu zmiany regulaminów i statutów nie były przedmiotem prac Rockbridge TFI.

Na koniec pragniemy poinformować, że w Rockbridge TFI funkcjonuje wprowadzona w 2014 roku regulacja wewnętrzna o nazwie
„Polityka w sprawie zasad zgłaszania przypadków naruszenia przepisów prawa, regulacji nadzorczych, ogólnie przyjętych praktyk
postępowania i zasad etycznego postępowania, zapytań dotyczących takich przypadków oraz zasad postępowania wyjaśniającego
przypadki naruszeń”. Regulacja ta zobowiązuje do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości które zauważone zostały przez pracownika
i obowiązuje wszystkich zatrudnionych pracowników bez wyjątku. Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości może być dokonane
również w sposób anonimowy. Nieprawidłowości można zgłaszać nie tylko do przełożonych, ale również do Zarządu, Inspektora
Nadzoru lub nawet Rady Nadzorczej. Za przestrzeganie zasad działania przyjętych w „Polityce” odpowiedzialność ponosi każdy
pracownik. Nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń insynuowanych w artykule nieprawidłowości.
Jest nam niezmiernie przykro, że nieodpowiedzialne manipulacje redaktor Jagody Fryc, narażają na dyskomfort i wzbudzają
zaniepokojenie wśród naszych klientów.
Jesteśmy przekonani, że nasze oświadczenie wyjaśniło wszelkie obawy mogące powstać po przeczytaniu artykułu.
Jako Zarząd Rockbridge TFI gotowi jesteśmy podjąć wszelkie niezbędne działania przewidziane prawem wobec wszystkich osób,
które będą swoim zachowaniem narażały interes Uczestników naszych funduszy lub godziły w dobre imię Rockbridge TFI.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Rockbridge TFI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002970,
NIP: 5272153832. Kapitał zakładowy i wpłacony: 29 501 336,00 zł.

