
дирекгор Рајфајзен
*анке у БиХ Карлхајнц

Добнигухапшену Аустрији * ™

Преко позајмица опрао
пола милиона евра п

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 13.04.2021 

utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 1

Površina: 380 cm2 1 / 2



Бивши директор Рајфајзен банке БиХ Карлхајнц Добниг ухапшен у Аустрији

Преко позајмица опрао
пола милиона евраНезванично,

Добнига терете да
је у октобру 2020.
године пребацио

525.000 евра на
рачун Ериха

Колма који је у
овом сдучају

првоосумњичени
за прање новца

САРАЈЕВО - Бивши ди-
рекгор Рајфајзен банке БиХ

Карлхајнц Добниг ухапшен
је у Аустрији у оквиру међу-
народне исграге прања ви-
ше од пола милиона евра у

БиХ, потврђено је "Гласу
Српске".

Истрага се води под над-
зором Тужилаштва БиХ у са-

радњи са полицијом и

тужилаштвом из Њемачке и

Аустрије. Добнигу се на терет

ставл прање новца, превара

и утаја пореза по Кривичном

законикуБиХ.
Према незваничним ин-

формацијама, он је прије не-

колико дана напустио БиХ

како би избјегао хапшење

које је већ било припре-

мљено. Истрагу у овом

случају покренуло је

њемачко тужилаштво након

информација да се преко БиХ,

односно преко Добнига, прао
сумњиво стечени новац. У

оквиру те истраге Агенција

за истраге и заштиту (СИПА)
претресла је стан који је ко-

рисгио Добниг у Сарајеву.
Претреси су обављени под
надзором Тужилаштва и по

наредби Суда БиХ.

У СИПА су потврдили да
је током претреса пронађена
и одузета рачунарска опрема,
мобилни телефон, таблет,
УСБ меморија и пословна до-
кументација.

Према незваничним ин-

формацијама, Добнига тере-
те да је у октобру 2020.

пребацио 525.000 евра на ра-

чун Ериха Колма

који је у овом

случају првоо

сумњичени

за прање
новца.

- Добнигу је новац прет-
ходно уплаћен из Уједиње-

них Арапских Емирата. Он га

је затим на основу приватних

позајмица и разних дознака
пребацио на рачун Колма ко-

ји је приликом куповине не-

кретнине приложио уговор о

зајму 550.000 евра који је пот-

писан са фирмом "Кластер

груп", регистрованој у Мађар-

ској - рекао је извор близак

истрази.

Тужилаштво БиХ је, не

откривајући име осумњиче-

ног и детаље акције, саоп-

штило да је СИПА претресла
просторије бившег високог

банкарског службеникау Са-

рајеву, у оквиру међународне
исграге финансијског крими-

нала тешког око пола мили-

она евра.
- Акција се изводи у

сарадњи са партнерским

институцијама Њемачке

и Аустрије. Ради се о оп-

сежној међународној
истрази финан-
сијског крими-

нала, а

претреси
се врше

окви-

ру активности међународне
правне помоћи и сарадње, са

институцијама Аустрије и

Њемачке. Истовремеио, опе-

рација је покренута и у ове

двије државе. Истрага се од-
носи на сумње у финансиј-
ски криминал и прање

новца, у односу на додјеле

одређених финансијских до-
знака и уплата од око пола

милиона евра - наводи се у

саопштењу.
Портпарол Тужилаштва

БиХ Борис Грубешић казао је

да у циљу заштите истраге, у

овом тренутку не могу дава-
ти више информација или

детаља.
Рајфајзен банка БиХ саоп-

штила је да није била упозна-

та са наводима о прању

новца у моменту када је Кар-

лхајнц Добниг поднио остав-

ку на позицију предсједника
Управе Банке.

- Прије неколико седмица
сазнали смо за потенцијални

сукоб интереса Добнига. По

утврђивању сукоба интереса,

Добниг је 19. марта поднио
оставку на позицију у Банци,
са тренутним учинком. У том

тренутку нисмо били упозна-

ти са наводима о прању нов-

ца - наводи се у саопштењу.

ПШПЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
п1оша5еу1с@§1а55гр5ке.сош

ДАООТКАЗ

Карлхајнц Добнигје по-

сљедњих шесг година био

диреетор Рајфајзен банке

у Сарајеву. Он је прије не-

што више од мјесеца под-
нио оставку на то мјесто и
отишао из БиХ. Извор
близак истрази је казао да
је Добниг највјероватније

сазнао за истрагу коју

против њега воде власти у

Њемачкој због

прања новца
преко БиХ па

је зато дао от-
каз и побјегао.

" НОВАЦ ИЗ УАЕ
ПРЕБАЦИО НА ПРИВАТНИ

РАЧУН ЕРИХА КОЛМА

Осумњиченн

Добниг побјегао из БиХ
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