Jest śledztwo w sprawie nadużyć Marcina Krysiaka i zarządzających Grupą Media Works

Prokuratura Rejonowa w Warszawie, na wniosek PMPG Polskie Media SA, wszczęła śledztwo w sprawie możliwości
popełnienia przestępstwa przez zarządzających grupą spółek Media Works. Podstawy prawne wskazanych naruszeń
to m.in. art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1 k.k. oraz art. 266 § 1 k.k. w zw. z art 23 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wskazane artykuły dotyczą przestępstw przeciwko mieniu i nadużycia
zaufania w obrocie gospodarczym.
Śledztwo dotyczy działań prezesa Media Works, Marcina Krysiaka, pełnomocników spółki, Juliusza Krysiaka i
Huberta Wąsiela oraz księgowej Agnieszki Szatańskiej. Chodzi m.in. o wprowadzenie w błąd co do faktycznej
kondycji finansowej spółek, przywłaszczenie pieniędzy oraz wyprowadzenie ze spółki zleceń i pieniędzy. Działań
tych dokonano przy pomocy prawnej mecenasa Daniela Brodowskiego, struktury podmiotów zarejestrowanych
na Cyprze i mimo uprzedzenia o nieprawidłowościach jednego z głównych klientów, ZenithOptimedia Group zarządzanej wówczas przez Jakuba Potrzebowskiego oraz bezpośrednio odpowiedzialnego za koordynację
współpracy Group Account Directora ZOG Michała Siniarskiego.
PMPG Polskie Media kupiła grupę Media Works w czerwcu 2008 r. (zakup grupy Media Works, zakup Bluetooth and
Marketing Services). Zgodnie z prognozami przedstawionymi PMPG w czerwcu 2008 r., powinny one były przynieść
jeszcze w 2008 r. prawie 4 mln zł zysku netto, a w kolejnych dwóch latach - odpowiednio nie mniej niż 5 mln zł i co
najmniej 6,5 mln. Spółki dobrze rokowały, były w dobrej kondycji finansowej. Działania byłych zarządzających
doprowadziły do postawienia ich w stan upadłości likwidacyjnej.
W 2011 r. sąd I instancji zasądził na rzecz PMPG odszkodowanie od byłego prezesa Media Works SA, Marcina
Krysiaka. Sprawa dotyczyła niezrealizowania przez Grupę MW wyników finansowych, do których się zobowiązała.
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pozwy/zawiadomienia w tej sprawie, której zasięg obejmuje zorganizowaną większą grupę osób i
firm współdziałających w wykrytym przez PMPG procederze.

