
СИПА пријавила
пет лица и двије фирме

Босналијек
оштетили за
најмање 3,6

милиона КМ
БАЊАЛУКА - Четири

страна и држављанин БиХ,
као и два предузећа, при-
јављени су Тужилашгву БиХ
због сумње да су разним мал-
верзацијама ошгетили фир-
му "Босналијек" за најмање
3,6 милиона КМ.

Према незваничним ин-
формацијама, они су, измећу
осталог, новцем "Босналије-
ка" куповали његове акције,
а то су прикривали разним
уговорима и трансакцијама
измећу више фирми. Прогив
поменутих је извјештај по-
днијела Агенција за истраге
и заглтигу (СИПА), која их
гереги за организовани кри-
минал, зпоупотребу службе-
ног положаја или
овлашћења и прање новца.

- Осумњичени су током
2016. и 2017. године посгу-
пали супротно пословним
интересима компаније "Бо-
сналијек ДЦ" Сарајево те су
усгупили потраживања дви-
је стране фирме, које су из-
вршавале своје обавезе,
трећој страној фирми, која
је за себе задржала најмање
3,6 милиона КМ. Све је то
омогућено закључивањем
уговора о уступању потра-
живања, а прикривено тран-

сакцијама измећу више
европских земаља - саоп-
пггено је из СИПА, додајући
да је извјешгај против поме-
нутих поднесен у оквиру
предмета "Босналијек".

Према том извјештају,
осумњичени су сд "Боснали-
јека" узели више милиона и
тим новцем су купили акције
ге фирме. Све то су прикри-
ли обављањем трансакција
измећу препузећа из шест зе-
маља. Из СИПА и Тужи-
лаштва БиХ јуче нису
жељели да огкривају детаље
о овом случају. Према незва-
ничним информацијама, ш-
менуги извјештај је, измећу
осталог, везан за малверзаци-
је и пренос потраживања
"Боспалијека" од руске ком-
паније "Гама" на словеначку
фирму "Максимус холдинг".
"Босналијек" и "Максимус
хшдинг" уговор о факторин-
гу, којим је извршен пренос
потраживања вриједног 10
милиона КМ, потписали су
12. октобра 2015. године. У

анексу спора:ума стоји да на-
кнада за факторинг износи
око 2,2 милиона евра, одно-
сно више од 22 одсто од ври-
једности потраживања.
"Максимус холдинг" је 4. де-
цембра 2015. године, у мо-
менгу када је дуг "Гаме" био
исплаћен, издао фактуру и са
рачуна "Босналијека" преба-
чен је читав износ шменуге
накнаде.

Н.Т.

>НОВЦЕМСНАЛИЈЕКА"
КУПОВАЛИ
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O
va

j d
ok

um
en

t s
lu

ži
 s

am
o 

za
 in

te
rn

u 
up

ot
re

bu
. R

ed
is

tri
bu

ci
ja

 i 
ko

pi
ra

nj
e 

be
z 

sa
gl

as
no

st
i v

la
sn

ik
a 

au
to

rs
ki

h 
pr

av
a 

su
 z

ab
ra

nj
en

i!
Glas Srpske 04.04.2018 

sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 103 cm2 1 / 1


