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 Бивши челник Агрокора Ивица Тодорић рекао је интервјуу за Н1 у Лондону да је дуг који
та компанија има „смејурија“, као и да ако се постигне нагодба у процесу ванредне
управе у том посрнулом концерну да би то била катастрофа за Хрватску, „уништење
огромних капитала и индустрије“ и да је сигуран да се то неће догодити.

  

  Тодорић тврди да Агрокор уопште није био у проблемима и да није било никаквих
тешкоћа са плаћањима и дуговима.   

„Агрокор није био у проблемима, никаквим. Ја не говорим више о мојим бројкама јер се
мени не верује. Они су направили криминалну ревизију за 2015. и 2016. и то ће се
доказати. Године 2016. сам имао два одсто више дуга него 2015, значи ништа. Исти сам
дуг имао као годину пре, а у међувремену сам репрограмирао све своје дугове“, објаснио
је Тодорић.

  

Говорећи о оптужбама за манипулацију меницама, он је казао да је то „незнање“ и да је
компанију изградио без икаквих веза са хрватском политиком.

  

Упитан да ли се боји одласка у затвор он је рекао да нема зашто да се боји.

  

„Зашто да ја идем у затвор? Који истражни затвор? Ово је срамота. Нека покажу што
сам узео. Имам 25 одсто објекта у којем станујемо, не зато што сам то поклонио деци која
раде 25 година од јутра до сутра. Могу ли они имати какав стан? Они су то зарадили,
један део простора у којем живимо, то је њихова имовина. Ни то не бих имао, то је све
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било Агрокорово“, испричао је Тодорић.

  

Тодорић каже да је под притиском потписао Леx Агрокор јер би у супротном, тврди он,
компанија била уништена.

  

„И онда сам се борио око тог вражјег Меркатора, направио сам грешку“, оценио је
Тодорић и испричао да се мучио три године да би добио Меркатор.

  

„Морате схватити да је Агрокор потрошио огроман новац да купимо Меркатор, борио сам
се њим у Србији, у Хрватској, у Босни. То је била борба на смрт, трошени су милиони“,
објашњава Тодорић.

  

Тодорић је испричао и како је конкурисао за куповину прве индустрије у Србији и свом
сусрету са тадашњим премијером Србије Зораном Ђинђићем, након што је изразио
намеру да купи деонице Фрикома.

  

Рекао сам да сам се кандидовао за куповину деоница Фрикома. Рекао сам премијеру да
разумем да то њима није политички једноставно и питао га дозвољава ли ми да дам
понуду, па ако не буде добра ја нећу ниједну реч рећи, наводи Тодорић.

  

Ђинђић се тада, како каже, окренуо према надлежном министру и рекао му: „Ако
Тодорић да најбољу понуду упакуј му то и има да купи“.

  

(Фонет)
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