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Oświadczenie Zarządu dotyczące 
artykułu Business Insider  
z dnia 29.10.2018
30.10.2018

Z ubolewaniem przyjmujemy fakt, iż Jakub Ryba wypowiadał się w relacji z pracownikami w sposób dalece odbiegający od standardów 
Rockbridge TFI.

Z jeszcze większym rozczarowaniem przyjęliśmy fakt, iż dwóch byłych pracowników BPH TFI – w tym informator redaktor Jagody 
Fryc - 18 września 2017 roku potajemnie nagrało rozmowę, w ewidentny sposób starając się nią sterować.

Przez ponad rok nikt z nich nie zgłosił treści rozmowy. W firmie obowiązuje specjalna procedura zgłaszania zauważonych 
nieprawidłowości pozwalająca w sposób poufny i anonimowy zawiadomić inspektora nadzoru, członków zarządu lub członków rady 
nadzorczej. Z tego też nie skorzystano. Niepowiadomiony został również KNF. 

Jako Rockbridge w pełni popieramy wolność słowa i rolę mediów w odsłanianiu nieprawidłowości panujących na rynku finansowym. 
Tym niemniej wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prezentowanego sposobu realizowania tej misji. Zgodnie z wcześniejszymi 
oświadczeniami, uważamy, że publikowane artykuły i sposób prezentowania problemów ma na celu realizację prywatnych 
interesów autorów, a w konsekwencji lektura artykułu pozostawia poczucie tendencyjnego i nierzetelnego dziennikarstwa. Uważamy  
za nieetyczne publikowanie haseł o woli naprawy rynku finansowego przy jednoczesnym wykorzystywaniu nagrań zrealizowanych 
w celu szantażu spółki. 

W tej sprawie Rockbridge zawiadomił prokuraturę,  a od razu po próbie szantażu zlecony został audyt wewnętrzny, aby mieć pewność, 
iż wbrew różnym, wyjętym z kontekstu wypowiedziom, procedury firmy nie zostały złamane. Decyzję o audycie podjęła Rada 
Nadzorcza wiele dni wcześniej niż nastąpiła pierwsza publikacja Business Insider. Pragniemy podkreślić, że w przypadku wykrycia 
jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną one skrupulatnie wyjaśnione.  

Jeszcze raz z całą stanowczością podtrzymujemy nasze oświadczenie z dnia 25.10.2018 roku, w którym wskazaliśmy nieprawdziwość 
formułowanych zarzutów, w tym dotyczących alokacji akcji LCC. 

Pragniemy przeprosić wszystkich naszych partnerów i klientów, którzy mogli poczuć się urażeni prezentowanymi w artykule 
treściami. 

Z wyrazami szacunku,    

Zarząd Rockbridge TFI


