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Kasa zcyp$skief sk rzyn ki
AFERA Janusz Palikot w ostatnich tygodniach sprzedal sp6lk9, w kt6rej zadluzyl sig na ponad 2 mln euro

W pi4tkowym tekScie
napisaliSmy,
ze Janusz Palikot
prowadzi niejasne
operacje finansowe
na duz4 skalg. Wynika
Iozanalizy jawnych

2rodel: oSwiadczefi
majqtkowych .',

idokument6w
rejestrowych sp6lek.
PoselP0 ma duze
zobowiqzania
zagranicq.W 2007 r.

wziqltny poiyczki
w luksemburskiej
sp6lce CEPI. Ta, aby
zdoby6 pieni4dze
dla Palikota, sama
pobyczalanaCyprze,
w sp6lce Decleora,
kt6rei adresem jest

skrzynka pocztowa,
Kto stoi zaDecleorq?
Cypryjskie przepisy
pozwalaia ukrv6 takie

Wojciech Cie6la
Michal MajerYski

dziennikarze dzialu Sledczego

Januszklikdwo$atuidty-
gofoiach spIzedal sp6llq, lile
rcjjestwirurygruboponad2
mln euro Komu? Ftrmie ld6
ryiadrestoskz5mkaprrrib
wa na Clryze. - Nie zramjqi

Palikot poiycza .

pieni4dze nie tylko
od'anonimowych
sp6lek zralfx
podatkolych.
Mlodszy brat
Bogdan poiyczyl
mu 3.9 mln euro

"kt6rcj pllmgly pieni4dze na
poZyczki dlaPalikota. I kt6rq
w Polsce reprezentowal Ma-
rck Zdarcwicz, adwokat poja-
wiajacy sig przy biznesach
posla

Do tej pory tylko raz war-
szawska prokuratura spraw-
dzala,czy Janusz Palikot lub
jego wsp6lpracownicy nie sto
j4 za anonimowq sp6lk4 z ra-

sp6lek z raj6w podatkowych.
Z ostatoiiego oSwiadczenia Fa-
Iikota wpilca in m@l l1czyt
na mlodszego brata Bogda-
na Tbn udzielil poslowi w ze-
szlym rolru czberech Wryrcrak
na sumg 3,9 mln euo. Bogdan
Palikot byl kilka miesigcy te-
mu przesluchiwany przEz W
licjg na zlecenie prokurahly,
kt6ra bada operacje finanso

Palikot, zamyczaj skory do
komentarzy i polemik, mil-
cza}' Apoliffcy z PiS i SLQ.
os-tro atakowali. Jaroslaw Kai
c4rtsltm2adalwyjasniefi do
Donalda Thska: - Albo to s4
jego wlasne pieni4dze, tylko
zostalyularyte w spos6b ni+
legalny, i moana m6wi6 o sze-,
regu przestgpstq albo to s4,
pieni4dze kogoS, kto z niewia-
domych wzglgd6w furansqje
pana Palikota.

Leviica zdecydowal a, in cw
fa Palikotowipoparcie do po-
wrotu na stanowisko szefa
sejmowej komisj i,,Przyjazne
Pafishvo". Chce teL spraw-
dzenra, czy posel nie pierze
brudnychpienigdzy
W poludnie posel Platfor-

my wreszcie zareagowal. Wy-
dal o3\a/iadczenie, w kt64rrn
merytorycznie nie odni6sl sig
dozarztrtbvr.- W czasie prno
wadzenia dzialalno6ci bizne.
sowej podpisalem tysi4ce
um6w z setkami podmiotdw -
tlumaczyl.

Zarnacrl nam, in materialy
dostalismy od Romana Gier-
tycha, kt6ry jest pelnomocni-
kiem jego bylej inry. Zapo-
wiedzial, 2e doniesie na
,,Dziennik" i Giertycha do pru
luratwy (zazut ctrybiony, bo
bekst pou'stal na podstawie

Janusz Pallkot, konferencla prasow., Lublin,24 nerca 2009 r.
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