OŚWIADCZENIE
W imieniu Zakra Corp Sp. z o.o., w związku z nieprawdziwymi oraz godzącymi w dobre imię
i renomę Spółki publikacjami, oświadczam, iż Zakra Corp Sp. z o.o. nigdy nie prowadziła działalności
polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych
lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, tj. nie wykonywała i nie wykonuje czynności
bankowych bez wymaganego zezwolenia.
Jednocześnie wyjaśniam, iż powodem, dla którego Spółka została umieszczona na liście
ostrzeżeń publicznych KNF jest nieprawidłowa interpretacja prowadzonej przez Zakra Corp Sp. z o.o.
działalności. Wpis Spółki na listę ostrzeżeń publicznych nastąpił w sposób całkowicie dowolny, wręcz
arbitralny, bez przeprowadzenia w tym zakresie szczegółowej analizy oraz weryfikacji posiadanych
przez Komisję informacji. Z racji faktu, iż prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista
ostrzeżeń publicznych nie podlega regulacjom prawnym - jest to bowiem sfera działania organu
irrelewantna z punktu widzenia unormowań administracyjnego prawa materialnego, i jako taka nie
podlega kognicji sądów administracyjnych - Spółce nie przysługują żadne środki prawne, które
mogłyby doprowadzić do usunięcia wpisu.
Za szczególnie krzywdzące uznać należy także porównania Spółki Zakra Corp Sp. z o.o. do
jednej z największych afer finansowych w Polsce. I tak, sugerowanie przez media tożsamości działań
Zakra Corp Sp. z o.o. z działalnością spółek tworzących tzw. piramidy finansowe, uznać należy za
przejaw braku rzetelności dziennikarskiej, co tym samym czyni te publikacje bezprawnie
naruszającymi dobra osobiste Spółki.
Wyjaśnienia wymaga w tym miejscu okoliczność, iż serwis zakrainvest.pl powstał w 2011 roku
jako serwis dla zamkniętego grona inwestorów związanych z pożyczkami społecznościowymi, którzy
zainteresowani byli pożyczaniem własnych środków podmiotowi gospodarczemu. Liczba Inwestorów,
korzystających z serwisu przez 3 lata jego działalności to niespełna 180 osób, przy czym są to głównie
osoby z grona użytkowników serwisu zakra.pl, tworzące zamknięte grono inwestorów. Nikt z nich nie
jest poszkodowany, czy też stratny.
Nie można zatem w kontekście Zakra Corp Sp. z o.o. mówić o ofercie publicznej, skierowanej do
ogółu obywateli, której celem miałoby być wyłudzanie od nich pieniędzy, do czego zmierzają sugestie
prasy.
Pojawiająca się w ostatnich dniach nagonka medialna jest dla Spółki o tyle niezrozumiała,
iż w chwili umieszczenia serwisu na liście KNF, serwis wstrzymał swoją działalność w celu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości. Od tego czasu Spółka rozlicza jedynie zawarte już umowy, których w chwili
obecnej jest zaledwie 48.
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Podkreślenia wymaga także fakt, iż w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę
Rejonową Poznań – Nowe Miasto do dnia dzisiejszego nie postawiono zarzutów. Na uwagę zasługuje
także oficjalne stanowisko Prokuratury, zgodnie z którym, żadna z dotychczas przesłuchanych
w sprawie osób nie oświadczyła, że została przez Spółkę Zakra Corp Sp. z o.o. pokrzywdzona.
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nieprawdziwych i godzących w dobre imię i renomę Zakra Corp Sp. z o.o. informacji spowoduje
podjęcie przez Spółkę odpowiednich kroków prawnych.
08.05.2014 ______________________
Marta Pudliszak
Prezes Zarządu
Zakra Corp Sp. z o.o.
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