Warszawa, 25 lutego 2022 roku

Stanowisko White Berg Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
w związku z publikacją przez mBank S.A. komunikatu z dnia 23 lutego 2022 r.
do Uczestników Funduszu GROM WINDYKACJI NSFIZ

Szanowni Państwo,

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane
„Towarzystwem”), działające jako organ funduszu GROM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego „Funduszem”), w związku
z opublikowaniem przez podmiot pełniący funkcję depozytariusza Funduszu - mBank S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej zwany „Depozytariuszem”) w dniu 23 lutego 2022 r. komunikatu adresowanego do
Uczestników Funduszu1, niniejszym wyjaśnia, co następuje.
Towarzystwo wyraża zaniepokojenie faktem, że pomimo braku wskazania w treści opublikowanego na
stronie www.mbank.pl komunikatu jakiejkolwiek podstawy faktycznej lub prawnej dla sformułowanych
wobec Towarzystwa zarzutów, Depozytariusz zawiadomił Uczestników Funduszu o zidentyfikowaniu
przypadków rzekomego „niewykonania lub nienależytego wykonania przez Towarzystwo obowiązków
w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, które mogły wyrządzić Funduszowi szkodę”.
Towarzystwo zostało zaskoczone publikacją, w szczególności wobec pominięcia w treści komunikatu
jakichkolwiek wyjaśnień co do treści formułowanych zarzutów, jak choćby opisu nieprawidłowości, okresu
którego dotyczą, czy wysokości szkody poniesionej przez Uczestników, wobec czego White Berg TFI S.A. nie
ma możliwości odniesienia się do nich.
Towarzystwo ocenia opisane powyżej działania Depozytariusza jako naruszające jego dobre imię
i narażające Towarzystwo na utratę zaufania Klientów i podmiotów współpracujących. W konsekwencji
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powyższego, Towarzystwo zamierza podjąć przeciw Depozytariuszowi kroki prawne, zmierzające do
ochrony swoich prawnie chronionych interesów.
Towarzystwo zwraca również uwagę, że komunikat Depozytariusza ma na celu odwrócenie uwagi
Uczestników od zdarzeń i zaniechań podmiotów odpowiedzialnych za rozwój wydarzeń i działalność
Funduszu przed przejęciem zarządzania Funduszem przez Towarzystwo i skierowanie potencjalnych
roszczeń z tym związanych wobec Towarzystwa, które podjęło działania nakierowane na niwelowanie strat
i negatywnych skutków spowodowanych przez te podmioty.
Podkreślenia wymaga, że w całym okresie zarządzania Funduszem Towarzystwo prowadziło przejrzystą
politykę informacyjną, komunikując Uczestnikom uwarunkowania decyzji inwestycyjnych Funduszu,
których realizację każdorazowo poprzedzało uzyskanie zgody Uczestników, wyrażonej w uchwale
Zgromadzenia Inwestorów. Należy dodatkowo zaznaczyć, iż Towarzystwo doprowadziło do sprzedaży
pakietów wierzytelności z portfela inwestycyjnego Funduszu, pomimo trudnych warunków rynkowych jakie
występowały w 2021 roku. Uzyskana finalna cena sprzedaży była wyższa od wartości godziwej pakietów
ujmowanej w księgach Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający transakcję. Należy również zwrócić
uwagę, iż działania Towarzystwa w zakresie negocjacji z wierzycielami Funduszu i podpisane ugody,
doprowadziły do zwiększenia wartości WAN/Ci na dzień wykupu do wysokości najwyższej od czasu
przejęcia zarządzania Funduszem przez Towarzystwo. Ostatecznie działania Towarzystwa doprowadziły do
realizacji tzw. automatycznych wykupów, dzięki czemu możliwe było umorzenie certyfikatów
inwestycyjnych Uczestników detalicznych oraz dokonanie wypłat środków pieniężnych należnych
Uczestnikom z tego tytułu. Pozwoliło to na zamknięcie tej inwestycji przez Uczestników, co jest zgodne z
wyrażaną wielokrotnie przez Uczestników Funduszu wolą.
Działania te Towarzystwo podejmowało kierując się przede wszystkim zasadą należytej ochrony interesu
Uczestników.

Z poważaniem,
Zarząd White Berg TFI S.A.

