
КРИК: „Рајски папири“ нису напад на Поповића, председника и владу; Документа показују да Поповић има најмање седам офшор компанија, на британским девичанским острвима и Кипру
понедељак, 13 новембар 2017 21:51

Министар без портфеља Ненад Поповић јуче је гостујући на Радио-телевизији Србије
оптужио КРИК да је прича из пројекта „Рајски папири“ политички напад на њега,
председника Србије и владу. Поповић је поновио да не поседује офшор компаније
рекавши да су његове фирме регистроване у Русији и Европи, али јавности није објаснио
чињеницу да је Агенцији за борбу против корупције пријавио да има офшор фирме – на
Кипру и Британским Девичанским Острвима.

  

  

Прича о томе да је Поповић имао намеру да оснује две офшор фирме на Острву Ман и
траст у Хонг Конгу настала је у међународном пројекту „Рајски папири“ у коме је
учествовало скоро 100 медијских организација из целог света. КРИК је уз причу објавио
и документа која су процурила из адвокатске канцеларије „Апплебy“ и која показују да је
Поповић желео да реорганизује своје богатство.

  

Процурила документа показују да је Поповић имао најмање седам офшор компанија, од
којих је једна регистрована на Британским Девичанским Острвима, а остале на Кипру,
да се његови послови и имовина процењују на најмање 100 милиона долара, као и да
поседује некретнине у најмање три државе – Србији, Црној Гори и Русији.
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Документа из „Рајских папира“  такође показују да је агенција „Апплебy“ која је требало
да реализује Поповићеве планове спровела истрагу и открила различите контроверзе у
вези са његовим пословима у Русији. Новинари КРИК-а открили су да је Агенција за
борбу против корупције против Поповића покренула три поступка, а да Друго основно
јавно тужилаштво тренутно проверава кривичну пријаву поднету против њега због
сумњи за злоупотребе приликом приватизација.

  

Нападима на КРИК Поповић већ недељу дана избегава да објасни оно што је неколико
пута поновио – да нема офшор компаније. Офшор фирме које се помињу у „Рајским
папирима“ пријавио је Агенцији за борбу против корупције и наведене су у његовом
имовинском картону на сајту Агенције.

  

Подсећамо да је КРИК организација која се бави истраживачким новинарством, не
износи оптужбе ни на чији рачун, нити заступа нечије интересе. КРИК објављује
истраживачке приче у којима открива корупцију и криминалне везе са циљем да
грађанима открије оно што појединци и интересне групе настоје да сакрију, као и да
укаже на потенцијалне злоупотребе вршилаца јавних функција. Учешће у пројекту
„Рајски папири“ управо показује да је рад КРИК-а препознат на међународном нивоу.

  

(КРИК)

  

Видети још: Ненад Поповић: Наводи КРИК-а су политички напад на мене лично због
мојих ставова о Русији, као и на председника Александра Вучића и Владу која води
суверену и независну политику
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https://www.krik.rs/popovic-visokorizican-za-ofsor-agenciju/
http://www.nspm.rs/hronika/nenad-popovic-navodi-krik-a-su-politicki-napad-na-mene-licno-zbog-mojih-stavova-o-rusiji-na-predsednika-aleksandra-vucica-i-vladu-koja-vodi-suverenu-i-nezavisnu-politiku.html
http://www.nspm.rs/hronika/nenad-popovic-navodi-krik-a-su-politicki-napad-na-mene-licno-zbog-mojih-stavova-o-rusiji-na-predsednika-aleksandra-vucica-i-vladu-koja-vodi-suverenu-i-nezavisnu-politiku.html
http://www.nspm.rs/hronika/nenad-popovic-navodi-krik-a-su-politicki-napad-na-mene-licno-zbog-mojih-stavova-o-rusiji-na-predsednika-aleksandra-vucica-i-vladu-koja-vodi-suverenu-i-nezavisnu-politiku.html

