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Најновија представа за јавност невладине организације МАНС, под називом "Пандорини
папири", само је још један у низу покушаја дискредитације председника Црне Горе и
чланова његове породице, на чему МАНС узалудно ради годинама, саопштено је из
кабинета црногорског председника Мила Ђукановића.

  

  

Како се истиче, то најбоље потврђује чињеница да извршна директорка МАНС-а Вања
Ћаловић Марковић, гостујући у Дневнику Јавног сервиса, није знала шта да одговори на
питање „да ли је ту урађено нешто незаконито“.

  

У саопштењу се указује да је Кабинет председника недавно добио питања
Међународног конзорцијума истраживачких новинара, на која је Ђукановић дао детаљне
одговоре који до краја демантују нестине које је пласирао МАНС.
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Ђукановић је тада казао да је 2012. године, у време када није обављао државне
послове, радио на успостављању инфраструктуре за отпочињање пословних активности
са сином. У то време основао је „Викторија траст“, који, док је он био власник, није имао
никаквих пословних трансакција, није отворио ниједан банкарски рачун, јер никада није
ни активиран, пише у саопштењу Кабинета.

  

Додаје се да је, након што се Ђукановић исте године непланирано вратио на функцију
премијера, целокупно власништво над „Викторија трастом“ пренео на сина Блажа.

  

„Ради тачног информисања јавности, понављамо да је поменути ‘траст’ постојао само на
папиру, а све што је објавио МАНС најобичније је злонамерно спиновање, у које су се,
као по договору, одмах укључили премијер Здравко Кривокапић и његов заменик
Дритан Абазовић. Уосталом, све је лако проверљиво, па надлежним органима није тешко
да утврде стварно чињенично стање у вези тих злонамерних навода“, пише у реаговању
из Ђукановићевог кабинета.

  

(Фонет)

  

Видети још:  МАНС: Мило и Блажо Ђукановић путем пореских рајева скривали
власништво над имовином у преко пет држава
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