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Niemal 160-letni, zaliczany do fi larów 
Wall Street – Lehman Brothers (LB) by
jednym z najwi kszych korporacyjno-in-
westycyjnych banków wiata, wi c gdy 
15 wrze nia 2008 r. og osi  upad o ,
musia o si  to odbi  echem w gospodar-
ce wiatowej. Skutki tego zdarzenia by y
tak du e, e uwa a si  je za symboliczny 
pocz tek kryzysu fi nansowego.

Inwestowanie w bankruta
Za po rednictwem Citi Handlowe-

go w strukturyzowane obligacje Leh-
man Brothers zainwestowa o w Polsce 
229 osób, które wykupi y papiery za 
15 mln dolarów. Warto  pojedynczego 
portfela waha a si  mi dzy 100 a 400 
tys. z . Po og oszeniu decyzji o upad-
ku ameryka skiego giganta kilkunastu 
wierzycieli poczu o si  oszukanych, po-
niewa  – ich zdaniem – Citi Handlowy 
zapewnia  o bezpiecze stwie produktu, 
ma ym ryzyku, czyli wprowadzi  inwe-
storów w b d. Grupa ta wyst pi a do 
banku o zwrot utraconych pieni dzy 
– cznie 2 mln z . Citi Handlowy od-
mówi , a w o wiadczeniu rozes anym 
do mediów broni  si , e by  tylko dys-
trybutorem w transakcji i nie ponosi 
odpowiedzialno ci za zobowi zania LB. 
Zaproponowa  za to, e w imieniu po-
krzywdzonych wyst pi do Amerykanów 
z roszczeniami (na propozycj  przystali 
prawie wszyscy) i b dzie informowa

pechowych nabywców o przebiegu po-
st powania upad o ciowego LB w USA 
oraz w Holandii. Jednak poszkodowa-
ni postanowili zg osi  si  do kancelarii 
Grynhoff Wo ny i Wspólnicy (GWW), 
która zapowiedzia a oddanie sprawy 
do s du, je li Citi Handlowy nie zgo-
dzi si  na ugod . Prawnicy kancelarii 
twierdzili, e maj  dowody na to, i
bank wprowadza  w b d klientów, po-
niewa  w momencie sprzeda y zapew-
nia  (poprzez doradców) o ca kowitym 
bezpiecze stwie obligacji. Profi l ryzyka 

papierów d u nych zosta  oceniony jako 
niski – przyznano mu drugi poziom w 6-
stopniowej skali. Bank sprzedawa  pa-
piery do kwietnia 2008 r. (LB upad  pi
miesi cy pó niej). GWW zarzuca  Citi 
Handlowemu, e ten oferowa  obliga-
cje, cho  wiedzia  o z ej sytuacji LB – by
w ko cu poprzez spó k  matk  (Citi-
group) jednym z jego najwi kszych poje-
dynczych udzia owców (4,5 proc. akcji). 
– W momencie sprzeda y obligacji (czyli 
do kwietnia 2008 r.) nie mieli my adnej 
wiedzy na temat problemów Lehman 

MACIEJ KUSZNIEREWICZ

Klienci Citi Handlowego, którzy walczyli ze swoim bankiem 
o odszkodowanie w zwi zku z nabyciem obligacji upad ego Lehman 
Brothers, osi gn li po owiczny sukces w sporze prowadzonym 
z powództwa cywilnego. Post powanie karne zosta o umorzone, 
bo w dzia alno ci banku ledczy nie dopatrzyli si  znamion 
przest pstwa, cho  inwestorzy pono  dysponowali materia ami 
obci aj cymi doradców.
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NIE WIEDZIELI, CZY 
NIE CHCIELI WIEDZIE ?
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Brothers. Agencje ratingowe oraz rynek 
wysoko wyceniali te obligacje tak e po 
zako czeniu ich dystrybucji przez nas 
– ripostuje Dorota Szostek-Rustecka 
z biura prasowego Banku Handlowego 
SA. W opublikowanym o wiadczeniu 
rzecznik Citi Handlowego Pawe  Zegar-
owicz zapewnia , e rzetelnie informo-

wano klientów o charakterze produktu, 
m.in. o tym, i  nie s  one depozytem, zo-
bowi zaniem, ani nie s  gwarantowane 
przez Bank Handlowy. Dystrybutor nie 
gwarantowa  te  zysku ani ochrony ka-
pita u. – W okresie dystrybucji papierów 
Lehman mia  rating A+, a emitent (Leh-
man Brothers Treasury Co. B.V.) oraz 
gwarant (Lehman Brothers Holdings 
Inc.) tego produktu dawali gwarancje 
zwrotu 100 proc. zainwestowanego ka-
pita u – dodaje Szostek-Rustecka.

ledczy: bank nie wiedzia
o z ej kondycji emitenta

Po zawiadomieniu z o onym przez 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywi-
dualnych, do którego zg osili si  po-
szkodowani, spraw  zainteresowa o si
Centralne Biuro ledcze w Warszawie. 
Jej szef Sebastian Michalkiewicz w roz-
mowie z „Pulsem Biznesu” stwierdzi ,
e klienci dysponowali materia ami, 

w których przedstawiciele banku zapew-
niali o zysku z obligacji. Po wyst pieniu 
pokrzywdzonych o odszkodowanie Citi 
Handlowy za da  zwrotu tych doku-
mentów. Jednak 10-miesi czne ledz-
two, w trakcie którego przes uchano 
tak e kierownictwo banku, nie potwier-
dzi o zarzutów inwestorów. – Zosta o
umorzone wobec braku znamion czynu 
zabronionego. Nie wykazano, aby pra-
cownicy banku w momencie sprzeda y
obligacji mieli wiedz  o z ej kondycji fi -
nansowej Lehman Brothers – informuje 
prokurator Renata Mazur, rzeczniczka 
Prokuratury Okr gowej Warszawa-Pra-
ga. Spo ród kilkunastu pokrzywdzo-
nych z t  decyzj  nie zgodzi o si  dwóch 
i z o y o odwo anie, które rozpatrzy S d
Okr gowy w Warszawie. Dowiedzieli-
my si , e osoby te nie s  ju  reprezen-

towane przez kancelari  GWW.

Czy rekomendacja 
by a rzetelna?

Kim byli nabywcy papierów LB? 
– Wi kszo  z nich mo na okre li  mia-
nem przeci tnego konsumenta, niema-
j cego wiedzy, do wiadczenia ani pro-
fesjonalnego przygotowania w zakresie 

funkcjonowania mechanizmów rynków 
fi nansowych – informuje Agata Kurek-
Stec, mened er ds. marketingu i komu-
nikacji w GWW. Wydaje si , e klienci 
po prostu zaufali doradcom, dali si
zwie  reklamom. Przyszli z gotówk
do banku i zdali si  na jego pracowni-
ków w zakresie wyboru produktu (próg 
wej cia wynosi  50 tys. z  lub 20 tys. do-
larów). Do takiej wersji sk ania si  te
Pawe  Wielgus, dyrektor ds. prawnych 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidu-
alnych. – Pojawi y si  elementy braku 
rzetelno ci zawodowej po stronie do-
radców, g ównie brak informacji o ry-
zyku inwestycyjnym. Uda o si  zgroma-
dzi  w tym zakresie ciekawy materia
dowodowy – zdradza. – Istnia o wiele 
przes anek wskazuj cych na to, e oso-
by decyzyjne w Citi wiedzia y o trudnej 
sytuacji emitenta. Pytanie zasadnicze 
brzmi, czy przedstawiciele banku rze-
czywi cie informowali nabywców o ry-
zyku i zapewniali ich o bezpiecze stwie
oferowanego instrumentu. Je li rzeczy-
wi cie tak by o, trudno wini  bank za 
nietrafi one decyzje inwestorskie i ch
nabywców do spekulacji celem zysku. 
– Bank Handlowy jako po rednik nie 
mo e odpowiada  za zobowi zania
emitenta, ale w rzeczywisto ci bank by
kim  wi cej ni  zwyk ym po rednikiem.
Oferuj c obligacje Lehman Brothers 
osobom fi zycznym, bank wyst powa
równie  w roli doradcy inwestycyjnego 
tych osób – ocenia mec. Robert Nogacki 
– Dlatego te  dzia ania Banku Handlo-
wego powinny równie  podlega  oce-

nie w zakresie tego, czy bank zachowa
nale yt  staranno  w formu owaniu
rekomendacji inwestycyjnych oraz pro-
fesjonalne standardy niezale no ci i bez-
stronno ci.

Mi dzynarodowe k opoty
mi dzynarodowej grupy

Podobna sprawa rozegra a si
w Niemczech. Tam poszkodowanymi 
byli emeryci i ludzie starsi. W jednym 
z procesów s d przyzna  klientce od-
szkodowanie za poniesione straty wsku-
tek inwestycji w obligacje LB. Jako win
wskaza  z e doradztwo i brak informacji 
o ryzyku. Citibank przeznaczy  na re-
kompensaty dla wszystkich pokrzyw-
dzonych 27 mln euro. Równie  w in-
nych krajach inwestorzy z o yli pozwy 
przeciw Citibankowi. Polskim klientom 
zaproponowano wykup obligacji za 60 
proc. pocz tkowej warto ci inwestycji 
w danej walucie. Na ugod  przysta a
zdecydowana wi kszo  z pozywaj cych. 
– Nieliczne osoby jej nie zaakceptowa y
i zapewne prowadz  dalsze dzia ania na 
drodze s dowej – mówi Wielgus. Mimo 
wielu prób, nie uda o si  nam ustali , ilu 
dok adnie inwestorów nadal procesu-
je si  z bankiem. Co sk oni o bank do 
wyst pienia z propozycj  porozumienia? 
– Przyj li my now  strategi , zgodnie 
z któr  stawiamy na jako , innowacyj-
no  oraz zaufanie w budowaniu trwa ej 
relacji z klientami – odpowiada Szostek-
Rustecka.  

Autor jest dziennikarzem Portalu Skarbiec.Biz.
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