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Опрали 47 милијарди евра изнетих из СФРЈ?!

  

У Аустрији је јуче ухапшен Волфганг Култерер (56), бивши председник управе Хипо
групе, који се сумњичи за прање новца кроз фиктивне кредите и ризичне кредитне
пласмане физичким и правним особама на подручју Хрватске, Србије и Босне и
Херцеговине. Заједно са Култерером, који је својевремено био задужен за ширење
послова те банке на Балкану, ухапшена је и једна женска особа, чије име није саопштено.

  

Како је за „Ало!“ изјавио хрватски новинар Домагој Маргетић, који се од почетка бави
„афером деценије у Европи“ због проневере 47 милијарди евра, ово је тек почетак
хапшења која ће наредних година резултирати великим судским процесима.

  

- Култерер је био близак сарадник бившег хрватског премијера Ива Санадера, а у аферу
је умешано и пола ХДЗ-ове владе и неке познате личности попут бившег тенисера Бруна
Орешара, против кога је у Аустрији такође подигнута оптужница због прања новца -
тврди Маргетић.

  

Према његовим речима, афера „Хипо“ се неће зауставити само на Хрватској.

  

- Ради се о прању новца који је деведесетих година изношен из земаља бивше
Југославије. Тај новац је са Кипра преко Англо Југослав лимитид банке из Лондона
пребачен на рачуне ЛХБ банке, а потом на рачуне Хипо банке. Моја процена је да је та
банка у Србији давањем кредита мимо уобичајене процедуре, без хипотека, а који нису
враћени, оштећена за око пет милијарди евра. Кредите су дизале многе државне фирме
и српски привредници - тврди Маргетић и као примере наводи „Делту“ и „Србијагас“, из
ових предузећа су најавили одговоре у наредном периоду.

  

 1 / 4



Домагој Маргетић: Хипо банка учествовала у прању новца око 47 милијарди евра који је деведесетих изнет из СФРЈ
субота, 14 август 2010 18:25

У Народној банци Србије јуче нисмо могли да добијемо одговор на питање како је Хипо
банка могла да даје кредите мимо уобичајене процедуре. Из Хипо банке а.д. Београд
нам је јуче речено да неће излазити са званичним саопштењем у вези с хапшењем
Култерера.

  

Банкар проневерио милионе у Србији

  

Беч - Аустријска полиција ухапсила је јуче ујутро у Клагенфурту Волфганга Култерера
(56), некадашњег шефа „Хипо Алпе-Адрија банке”, задуженог за ширење послова те
банке у источној Европи, који се терети за проневеру најмање 100 милиона евра.

  

Он се терети да је банку оштетио за милионске износе одобравајући кредите без
одговарајућег покрића, а део тих ризичних кредита завршио је и у Србији. Поред
Култерера, од јуче ујутро у притвору је још један неименовани менаџер ове банке, а
претресено је десет локација у Корушкој и Бечу.

  

Посебно одељење аустријске полиције за истрагу афере „Хипо Алпе-Адрија” је прошлог
пролећа оценило да је у време док је и Култерер био шеф, из њеног биланса нестало
најмање сто милиона евра, од чега је део завршио у Лихтенштајну, а део у земљама
западног Балкана. Култерера, који је после 15 година напустио банку и постао
финансијски саветник богатих грађана, тужилаштво терети да је банку оштетио за
милионске износе одобравајући кредите без одговарајућег покрића. Према ранијим
наводима медија у региону, велики део ризичних кредита завршио је у Хрватској, Србији
и БиХ. „Хипо Алпе банка” је национализована у децембру. Култерер је већ био
правоснажно осуђен због тога што је раније, као шеф „Корушке банке”, из биланса
„избрисао” губитке из сwап послова. Култерерово име медији су помињали и прошле
седмице када је обелодањено да је Хајдер, који је погинуо у несрећи, имао на тајним
рачунима више од 45 милиона евра.

  

Сарађивао са Санадером?

  

После хапшења Култерера, хрватски медији су објавили да ће бити занимљиво шта ће
рећи о Иви Санадеру, бившем премијеру Хрватске. Аустријски медији су писали и да је
Култерер већ сведочио о неким пословима Хипо банке у Хрватској, и да су Владимир
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Загорац, Бруно Орешар и медијски могул Нинослава Павића, наводно добијали
привилеговане кредите.

  

Хрватска: Хапшење узбуркало јавност

  

Београд - Хапшење бившег председника УО Хипо Алпе банке Волфганга Култерера,
осумњиченог за одобравање милионских кредита без покрића узбуркало је јавност у
Хрватској.

  

Посебно одељење аустријске полиције за истрагу афере оцењује да је у време док је и
Култерер био шеф, из њеног биланса "нестало" најмање 100 милиона евра.

  

Према ранијим наводима медија у региону, велики део ризичних кредита завршио је у
Хрватској, као и у Србији и Босни и Херцеговини.

  

За разлику од Хрватске, у Србији се још не говори о проверавању пословања те банке у
нашој земљи.

  

Хрватској јавности је најзанимљивија улога бившег премијера Иве Санадера у пословању
Хипо банке. Новинар Хрвоје Апелт је у изјави за Хрватску телевизију рекао да поседује
бројне документе који сведоче о повезаности банке и хрватских политичара.

  

Са пословањем Хипо банке у Хрватској се, између осталих, помиње и бивши министар
спољних послова те земље Мате Гранић. Он је у укључењу у програм Хрватске
телевизије рекао да и даље сматра да је долазак Хyпо банке, која је прва страна банка
која је дошла у ту земљу, био велики добитак за Хрватску. Он такође тврди да је његова
консултантска кућа имала транспарентан пословни однос са Хyпо банком.

  

Клијенти Хипо Алпе Адриа банке не би требало да брину због хапшења некадашњег
челника банке јер је њу аустријска држава крајем децембра прошле године откупила за
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симболичну цену од три евра.

  

На захтев ЕУ банка ће морати да буде драстично редимензионирана, а према жељи
владе за пар година требало би поново да буде приватизована.

  

(Агенције)
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