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INFORMACJA PRASOWA

Przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Katarzyny P. – podejrzanej w
śledztwie dot. Amber Gold

Sąd Apelacyjny w Łodzi na wniosek prokuratury, przedłużył tymczasowe
aresztowanie wobec Katarzyny P. o kolejne trzy miesiące tj. do 14 lipca 2014
roku. Dalsze aresztowanie podejrzanej jest niezbędne dla zabezpieczenia
prawidłowego biegu śledztwa, zwłaszcza z uwagi na grożącą jej surową karę i
zachodzącą z jej strony obawę matactwa. Jednocześnie szczególna zawiłość
postępowania, jego bardzo szeroki zakres, konieczność realizacji czynności poza
granicami kraju, powodują że zakończenie śledztwa nie było dotychczas możliwe.
Przed kilkunastoma dniami zmodyfikowane zostały zarzuty przedstawione
dotychczas podejrzanym – Katarzynie P. i Marcinowi P. Wzrosła ujęta w nich liczba
pokrzywdzonych. Obecnie z imienia i nazwiska ujętych jest blisko 12 000 osób.
Poszerzenia dotyczyły kilkuset klientów spółki, którzy uzyskali zwrot
zainwestowanych środków. Łącznie takich osób jest blisko 3 tysiące. One także muszą
zostać uznane za pokrzywdzone i przesłuchane. Były bowiem w momencie zakładania
lokat, wprowadzane w błąd co do sposobu przeznaczenia inwestowanych pieniędzy,
które miały być przeznaczone na nabycie metali szlachetnych w ilości odpowiadającej
wpłacanym kwotom. Przekazywano im także nieprawidłowe informacje, dotyczące
ubezpieczenia produktu, zabezpieczenia wypłat i wysokości kapitału zakładowego.
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Podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Obojgu grożą kary
pozbawienia wolności, w wymiarze do lat 15.
Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił wniosek o przedłużenie tymczasowego
aresztowania wobec Katarzyny P. - aktualnie czas stosowania tego środka określony
jest na okres do 14 lipca br. Natomiast w stosunku do Marcina P. ostatnio sąd oznaczył
czas tymczasowego aresztowania do dnia 28 maja 2014 roku.
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