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- Likwidacja Amber Gold to moim zdaniem w pełni prz emyślana i nieprzypadkowa strategia. Nie wierz ę też w 
zapewnienia, że klienci odzyskaj ą swoje wszystkie pieni ądze - mówi Ryszard Petru, przewodnicz ący 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich. - Klienci Amber G old mog ą szybko nie zobaczy ć swoich pieni ędzy - 
dodaje adwokat Paweł Mardas

Mariusz Piotrowski: Jest pan zaskoczony informacj ą o likwidacji Amber Gold?   
 
Ryszard Petru: To tylko moje przemyślenia i spekulacje, ale uważam, że to w pełni przemyślana i nieprzypadkowa 
strategia. Pieniądze już wyprowadzono ze spółki, nikt z wierzycieli nie złożył wniosku o upadłość, więc uprzedzono 
wszelkie ewentualne działania prokuratury. Nie wierzę też w zapewnienia, że klienci odzyskają swoje wszystkie 
pieniądze. Z majątku spółki pewnie będzie można coś wyłuskać, ale niewiele, bo większość pieniędzy jest już gdzie 
indziej. 
 
Czytaj:  
 
Czyli to wszystko było zaplanowane?   
 
- Tak, wydaje mi się, że taki był ich pomysł na biznes. Amber Gold działał w luce prawnej. Teraz najważniejsze jest czy 
można im udowodnić, że działalność Amber Gold to było zaplanowane działania na szkodę klientów i spółki. Wbrew 
pozorom, nie będzie to takie łatwe. Do tej pory polskie sądy mają ogromne problemy z udowodnieniem czegoś takiego 
spółkom. Tak było choćby w przypadku wcześniejszego biznesu pana Plichty, czyli Multikasy. Stanowisko sądu było 
takie, że nie udał im się biznes. Nie jestem ekspertem od prawa, ale mam trochę do czynienia z biznesem i mogę 
powiedzieć, że działalność tej spółki wyglądała ślisko. 
 
Kto jest winny takiemu stanowi rzeczy?   
 
- Przede wszystkim wymiar sprawiedliwości, który działa opieszale i nie rozumie takich spraw jak ta Amber Gold. 
Wszystkie międzynarodowe raporty mówiące o tym, że w Polsce sprawy gospodarcze ciągną się po 1000 dni nie biorą 
się z niczego. Prokuratura nie jest przygotowana do prowadzenia spraw finansowych. 
 
- A KNF?   
 
- Nadzór finansowy wywiązał się ze swojej roli, choć nie przekonują mnie tłumaczenia, że nie mieli pieniędzy na 
zmasowaną kampanię ostrzegającą przed parabankami. Bo tak naprawdę wystarczyłaby jedna mocna konferencja 
prasowa. Rozumiem jednak, że KNF mógł się bać postawić sprawę jasno, bo naraziłby się na atak ze strony 
parabanków. 
 
- Czy potrzebne s ą jakie ś zmiany w prawie, by takie sytuacje ju ż się nie powtórzyły?   
 
- Tak, przede wszystkim nadzór powinien móc decydować kto jest bankiem, a kto parabankiem. W przypadku tego 
drugiego rodzaju instytucji, KNF powinna mieć też możliwość sprawdzania bieżącej działalności takich firm. Jeśli ktoś 
mówi, że przechowuje złote sztabki i gwarantuje tak wysoki zysk, nie można tego pozostawić bez sprawdzenia. 
 
Czytaj komentarz Grzegorza Zalewskiego: 
Pada piramida, klienci bez pieniędzy 
 
 
 
Pieni ądze mog ą nie wróci ć szybko do klientów   
 
Jacek Mysior: Jakie szanse na odzyskanie pieniędzy mają klienci w sytuacji, gdy spółka Amber Gold ma zostać 
zlikwidowana? 
 
Paweł Mardas, adwokat w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy: Likwidacja spółki teoretycznie daje klientom 
możliwość odzyskania zainwestowanych pieniędzy. W praktyce nie wygląda to jednak tak różowo. Mechanizm likwidacji 
wcale nie musi wyjść klientom na dobre. Wprawdzie likwidacja ma na celu spłatę wierzycieli spółki, ale pod warunkiem, 
że spółce rzeczywiście będzie na tym zależeć. Problem w tym, że w przypadku zwykłej likwidacji likwidatora, którego 
zadaniem będzie spłata wierzycieli, co do zasady, wyznaczają właściciele spółki. A przecież nie musi to być osoba, 
która rzeczywiście będzie działać w interesie klientów. W takiej sytuacji spłacanie wierzycieli może być nieefektywne. W 
dodatku proces likwidacji może trwać latami. Z punktu widzenia klientów korzystniejsza byłaby upadłość Amber Gold. 
Wówczas sąd wyznacza syndyka (w przypadku tzw. upadłości likwidacyjnej), który zapewnia większe 
prawdopodobieństwo, że długi zostaną przynajmniej w części spłacone. Pod warunkiem, że spółka posiada majątek. 
 
Jak teraz powinni się zachować klienci spółki, gdy spółka ? 
 
- Klienci Amber Gold powinni aktywnie śledzić ogłoszenia i komunikaty wypływające ze spółki. Likwidator poprzez 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinien wezwać wierzycieli Amber Gold do zgłaszania 
wierzytelności względem spółki (likwidator może skierować takie wezwanie do klientów Amber Gold także poprzez 
media). W takiej sytuacji klienci nie powinni zwlekać i należy szybko zgłosić się do spółki. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą 
się we wskazanym terminie (minimum 3 miesiące od ogłoszenia wezwania w MSiG) mogą mieć poważne trudności z 
odzyskaniem swoich pieniędzy. 
 
Czy poszkodowani mają jeszcze jakieś pole manewru? 
 
- Mają, ale rozwiązania te nie dają żadnej gwarancji, że klienci szybciej odzyskają swoje pieniądze. Przykładowo 
wierzyciel Amber Gold może złożyć wniosek o upadłość spółki. W takiej sytuacji spłatą długów Amber Gold zajmuje się 
syndyk (w przypadku tzw. upadłości likwidacyjnej). Tyle, że może to być długotrwały proces, który też nie daje żadnych 
gwarancji odzyskania zainwestowanych środków. Na korzyść poszkodowanych działa jedynie to, że syndyk spłaca 
wierzycieli proporcjonalnie w ramach poszczególnych kategorii wierzycieli. W praktyce nie zawsze przynosi to 
oczekiwany efekt. Klienci mogą czekać latami na odzyskanie swoich środków nie mając pewności, ile będą w stanie 
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odzyskać.  
 
Klientka Amber Gold po ogłoszeniu likwidacji: Boję się, że Plichta ucieknie z naszymi pieniędzmi (TVN24/x-news)
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