Tarnów, 13-07-2022 r.

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
Artykuł „Jak rodzina Gradów podbiła polską energetykę” autorstwa Piotra Nisztora
opublikowany w tygodniku „Gazeta Polska” w dniu 13.07.2022 roku to kolejna odsłona
nieuczciwej gry konkurencyjnej szwedzkiej grupy – VISIMIND. W bezprawny sposób są w niej
wykorzystane służby państwowe oraz media. Opisana sprawa trwa od ponad pięciu lat, a jej
podłożem nie są działania służb państwowych, ale jedynie zemsta oraz fałszywe doniesienia
byłego pracodawcy. Nie może się on pogodzić z odejściem i usamodzielnieniem części kadry
zarządzającej, która przeszła do VIMAP. Obecność VIMAP na rynku od 2015 r. nie tylko
przyniosła zmiany w postaci większej konkurencyjności ofert, ale także pozytywnie wpłynęła
na jakość świadczonych usług.
Oto najistotniejsze fakty dotyczące sprawy:
•

Aleksander Grad na siłę łączony jest z tematem. Dołączył do organów nadzoru VIMAP
dopiero kilka lat po ujawnieniu pomówień konkurencji i nie ma żadnego związku
z oskarżeniami przedstawionymi w artykule.

•

Spółki z Grupy MGGP są liderami w wielu branżach sektora infrastrukturalnego.

•

Pozycja rynkowa oraz rozwój spółek z Grupy MGGP wynika bezpośrednio z ich
kompetencji, doświadczenia, technologii oraz konkurencyjnej oferty, a nie koneksji
politycznych. Od lat spółki zwiększają również udział w rynkach zagranicznych w kilkunastu
krajach europejskich.

•

Wszyscy pracownicy związani z VIMAP, którzy uprzednio opuścili VISIMIND (firmę ze
szwedzkim kapitałem), zrobili to zgodnie z prawem, zachowując wszelkie terminy i warunki
wynikające z wiążących strony umów.

•

Żadnemu z pracowników VIMAP nie postawiono żadnych zarzutów, nie toczy się wobec
nich postępowanie.
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•

VIMAP pozyskuje kontrakty w uczciwy sposób biorąc udział w Zamówieniach Publicznych
prowadzonych według transparentnych procedur przetargowych.

•

VIMAP wykorzystuje własne oprogramowanie, bazujące na rozwijanej w MGGP Aero od
2010 roku technologii, czyli 6 lat przed założeniem VIMAP.

•

Żadna ze spółek grupy kapitałowej nigdy nie wręczała korzyści majątkowych.

•

Wszystkie projekty w Grupie Kapitałowej są realizowane w zgodzie z zawartymi umowami,
w tym, ze szczególnym naciskiem na zapisy dotyczące poufności oraz bezpieczeństwa
danych.

Szwedzka grupa – VISIMIND od ponad 5 lat, bez powodzenia, prowadzi kampanię oszczerstw
wobec VIMAP i całej grupy kapitałowej MGGP. Wikła kolejne organy państwa do wojny
biznesowej, której przyczyną jest jedynie zemsta. Uważamy, że atak medialny jest desperacką
próbą wpłynięcia na śledztwo, które nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami autorów nagonki.
Będziemy bronić naszego dobrego imienia wszelkimi dostępnymi prawem środkami.
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