Przestępstwo w spółce Marii Wiktorii
Wałęsy?
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Maria Wiktoria Wałęsa może mieć poważne kłopoty. Okazuje się,
że będąc współwłaścicielką spółki Cottonsushi nie składała
sprawozdań finansowych, o czym prokuratura już poinformowała
gdański sąd - informuje dzisiejsza „Gazeta Wyborcza”.
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Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez zarząd firmy Cottonsushi
złożył w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz Sąd Rejonowy GdańskPółnoc. To wynik porządkowania rejestrów i sprawdzania dokumentów
spółek, które wdrożono po aferze Amber Gold.
Córka byłego prezydenta jest prezesem powstałej w 2004 r.,
zarejestrowanej w Gdańsku spółki Cottonsushi i ma połowę wartych 50
tys. zł udziałów. Wraz ze współwłaścicielką Małgorzatą Maciejewską
zamierzała otworzyć sieć sklepów odzieżowych. Uruchomiły butik w
centrum handlowym Manhattan, ale szybko zamknęły interes m.in. z
powodu braku pieniędzy.
REKLAMA
Jak informują dziennikarze „Gazety Wyborczej”, spółka nie złożyła ani
jednego sprawozdania finansowego. Sąd kilkukrotnie nakładał na
właścicielki grzywny, ale miał trudności w zlokalizowaniu obu pań.
Ostatecznie sąd umorzył grzywnę Marii Wałęsie, jej wspólniczka po
ponagleniach zapłaciła karę.
Również Centrum Handlowe "Manhattan" usiłowało ściągnąć ze spółki 85,3
tys. zł za niezapłacony czynsz. Komornik przeszukał pomieszczenia i
sprawdził konta, po czym umorzył postępowanie.

Mimo kłopotów firma formalnie nie została zlikwidowana i wciąż figuruje w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jeśli Maria Wałęsa zostanie skazana, może otrzymać m.in. zakaz
zasiadania w organach spółek. Okoliczności zakończenia działalności firmy
mogą jednak wpłynąć na umorzenie postępowania.
Czytaj więcej w dzisiejszym wydaniu "Gazety Wyborczej".
(Onet/MWL)
~witolo1: Jak to jest że Sąd i komornik umarza kary i postępowanie
komornicze dla jednej współwłaścicielki M. Wałęsy a drugiej nie
popuszcza. Bzdurna motywacja Sądu że nie mógł zlokalizować obu Pań ,
po czym jedna cudownym sposobem się odnalazła i zapłaciła grzywnę a
Wałęsównie odpuszczono długi. Proszę o podanie sygnatury akt tej
sprawy, będę się na nią powoływał jeśli np. Sąd nie będzie chciał umorzyć
mi moich grzywien. Jawne skorumpowanie Sądu przez kolesiów
walczących o równość i sprawiedliwość społeczną. Pomroczność jasna
zatacza coraz szersze kręgi wśród elektryków zwiń
wczoraj, 12:11 | ocena: 94% | odpowiedzi: 97
odpowiedzoceń: -1 +1
~Amelia: Kolejna sprawa pokazuje że prawo w Polsce jest tylko dla
biednych. Znani i bogaci są bezkarni i nietykalni,są chronieni a jak już
mają jakąś sprawę to i tak wychodzą ze śmiesznym wyrokiem albo za
kaucją. To jest karygodne i niedopuszczalne .Oto do czego doprowadziły
rządy partii oszustów, prawdziwi przestępcy chodzą wolno i smieja się z
obywateli zyjacych uczciwie ze to frajerzy, bo oni oszukują na grube
miliony i zyją ponad stan podczas gdy uczciwi muszą liczyc każdy grosz i
lewo wiążą koniec z końcem. zwiń
wczoraj, 16:29 | ocena: 100% | odpowiedzi: 3
odpowiedzoceń: -1 +1
~mazowszanin do ~witolo1: A piekarza który nie sprzedany chleb dał do
Domu Dziecka,U.S.zniszczył.Zmusił do ruiny i bankructwa..Dobrze że
jestem wierzący i zacząłem się modlić,żeby Polska zaczęła nazywać się
Królestwo Szwecji,albo Republika Federalna Niemiec,albo Republika
Rosyjska.Wtedy może wszyscy polacy będą życ jak ludzie bez podziału na
elity,woły robocze i bezdomnych. zwiń
wczoraj, 16:23 | ocena: 86% | odpowiedzi: 41
odpowiedzoceń: -1 +1
~niech wróci motorówką, a będzie dobrze...: "Cottonsushi została
zarejestrowana w 2004 roku. Miała działać w branży odzieżowej. Jednak
biznes nie powiódł się. Skończyło się na jednym butiku w centrum
handlowym Manhattan we Wrzeszczu, który zresztą został zamknięty, a
sama Maria Wiktoria Wałęsa stwierdziła w jednym z wywiadów, że
"zabrakło czasu, energii i pieniędzy", więc butik został "zwinięty".
Jak podaje portal trojmiasto.gazeta.pl funkcjonowanie firmy pozostawiało
wiele do życzenia. Spółka nie złożyła ani jednego sprawozdania
finansowego, za co sąd kilkukrotnie nakładał po 1000 złotych grzywny na
Marię Wałęsę i Małgorzatę Maciejewską.

Sąd, policja oraz komornik przez kilka lat nie mogły zlokalizować obu pań.
Policja wysłana przez sąd do gdańskiej siedziby spółki stwierdziła, że pod
wskazanym adresem mieści się inna firma niż Cottonsushi. Wywiad
środowiskowy dotyczący Marii Wałęsy zlecony policji warszawskiej w 2010
r. przyniósł efekt w postaci notatki: "Pomimo kilkukrotnej kontroli w lokalu
nikogo nie zastano. Na informacje o kontakt z dzielnicowym nikt nie
odpowiedział. Rozpytani sąsiedzi powiedzieli, że ww. widują sporadycznie.
Miejsca pracy i pobytu nie udało się ustalić". W efekcie sąd umorzył
grzywnę Marii Wałęsie, jej wspólniczka po ponagleniach zapłaciła
należność. Centrum Handlowe "Manhattan" przez komornika usiłowało
ściągnąć ze spółki 85,3 tys. zł za niezapłacony czynsz. Ostatecznie
komornik umorzył postępowanie, uznając, że nie ma nic do
zwindykowania. Firma zaprzestała działalności, lecz nie została
zlikwidowana i cały czas figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. zwiń
wczoraj, 23:36 | ocena: 100% | odpowiedzi: 1
odpowiedzoceń: -1 +1
~krzys do ~witolo1: Chłopie w jakim ty świecie żyjesz?Gdybyś miał
tatusia prezydenta to też byś był bezkarny,przecież konstytucja tego kraju
jest tak skonstruowana że co niektórzy mogą robić to na co mają ochotę i
mieć prawo w d..;przykładów są tysiące.Ja myślę że gdybym był byłym
prezydentem ,a moja córka zrobiła by coś takiego to domagał bym się
przykładnego ukarania,ale do tego trzeba mieć choć troszeczkę godności
czego o naszych politykach nie można powiedzieć ,przynajmniej o
wspaniałej jej większości.Gro z nich to śmieci zwiń
wczoraj, 18:36 | ocena: 100%
odpowiedzoceń: -1 +1
~Rodzinka po kiciu stanu pomrocznego do rony_k: Zapomniała bo to
rodzinne jest przecież
W przypadku stanu pomrocznego jasnego chory wykazuje zaburzenia
pamięci, a po przeminięciu tego okresu chorobowego następuje całkowita
utrata pamięci lub jej fragmentów. Orientacja jest dość dobrze
zachowana, natomiast ze względu na istniejące zaburzania świadomości
człowiek obserwowany przez otoczenie odbierany jest jako roztargniony,
smutny, chory. Zachowanie chorego jest dość zborne, bowiem czynności
automatyczne są dobrze zachowane. zwiń
wczoraj, 18:01 | ocena: 100% | odpowiedzi: 1
odpowiedzoceń: -1 +1
~atena: To typowe dla wałęsów!!!! I typowe dla naszego wymiaru ( nie)
sprawiedliwości. Ci gorsi ponoszą konsekwencje , a święte krowy
wałęsowskie mogą robić co chcą .Tak synek jak i córcia. Nie mówiąc o
"bolku"!!!Powinno sę postawić na bacznośc i surowo ukarać tych co
umożyli nałożone kary na wałęsównąi! Tego babiszona też powinny
obowiązywać przepisy prawa!!!! Nie od dziś wiadomo,że bolek i jego
pomiot nie mają ani czci ani honoru!!!! zwiń
wczoraj, 16:20 | ocena: 100% | odpowiedzi: 6
odpowiedzoceń: -1 +1
~kasjer: jak sąd może znaleźć jakąsik tam wałęsówne,skoro za czasów
kadencji prezydenckiej jej tatusia nie mógł go znaleźć w celu doręczenia

nakazu zapłaty podatku od 1mln $ darowizny i sprawa się
przedawniła,dzisiaj z odsetkami to pewnie z 10mln$, jak nie więcej, to
wiele mówi o naszym "państwie prawa",a jakiegoś bidoka z a golda
zamykają,bo niewygodny dla bankierów których gaża 1 prezia to 6%
lokaty od 200mln zwiń
wczoraj, 23:14 | ocena: 100% | odpowiedzi: 2
odpowiedzoceń: -1 +1
~ciekawy znawca do bezdomny_kot: Pierwszy raz Tusk z Pawlakiem
przejęli władzę około 20 lat temu namaszczeni przez Bolka - Wałęsę
pewnej "Nocnej Zmiany". Ta nowa klasa - dzisiaj coraz częściej nazywana
"POstkomuną", nie wiele różniąca się od zwykłej postkomuny - trzyma
władzę od ponad 20 lat. Czyż nie dziwi ogłupianej przez media dzieciarni,
ze z Milionami Polaków reprezentowanych przez Kaczyńskich i PiS tak
ramie w ramię walczy Michnik z Maleszką, Urban z całą uratowaną
esbecją, Miller i Wałęsa ze swoim opiekunem kpt. Mietkiem , Jaruzelski z
całym byłym WSI będącym dzisiaj pod szczególną ochroną
Komorowskiego.
Dzisiaj triumfuje nowa-stara formacja - POstkomuna. Ma znakomitą
większość mediów, potężne zaplecze materialne, w rękach i do dyspozycji
wszystkie spec służby itd. Z łatwością znajdziesz takich nie zlustrowanych
prokuratorów i sędziów jak np. Wolińska Michnik itp. którzy każdego
opozycjonistę chętnie Powiesza, albo wyśla na Sybir. Trzeba wiele czasu,
by Naród się zmobilizował i utworzył nową Solidarność.
zwiń
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odpowiedzoceń: -1 +1
kraken109 do ~nowa ja: Zapomniales o jeszcze jednym synalu,ktory w
Gdansku przejechal sie samochodem po pieszej idacej CHODNIKIEM,a
potem w Warszawie,zbluzgal jak najgorszy met,policjantow,ktorzy
zatrzymali go na jezdzie po kielichu,i wygrazal im zwolnieniem z
pracy.Ale.....NIE widze zwiazku-w koncu laska jest pelnoletnia i odpowiada
sama za siebie,a te szczegolne laski,ktore ja spotykaja,mozna tlumaczyc
TYLKO czyms w rodzaju odruchu Pawlowa urzednikow,na nazwisko
walesa zwiń
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