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 Након избијања афере са трговином минобацачке муниције из ваљевског „Крушика“
отац министра унутрашњих послова Бранко Стефановић изашао је из власништва у
једној заједничкој фирми коју је имао са Гораном Тодоровићем, власником ГИМ-а,
сазнаје недељник НИН.

  

   „Осим Јунајтеда БГ, Тодоровић и Бранко Стефановић су у јануару 2018. основали још
једну заједничку фирму, Ворлдвајд констракшн анд инжењеринг компани, коју су
регистровали за ‘куповину и продају властитих некретнина’. Пре нешто више од месец
дана, када је афера ‘Крушик’ у први план избацила сумњиве послове ГИМ-а, у које је био
укључен и отац министра полиције, у АПР-у је брже-боље промењена власничка
структура ове фирме и сада је њен једини власник Горан Тодоровић“, навео је недељник
НИН у новом броју.   

У тексту који ће бити објављен у издању од четвртка, наводи се да је Бранко
Стефановић уочи пензионисања отворио још неколико фирми – Јунајтед БГ ворлдвајлд
компани 28. септембра 2017, а после непуних годину дана, 25. јуна 2018. и Севен старс
компани.

  

„Када се јавност почела интересовати за његове послове, 26. септембра ове године
променио је име прве фирме у Јунајтед Бг консалтинг. У медјувремену део Севен старс
компани постала су и два ресторана – најпре ‘Максим’ у Улици Ђуре Даничића, а потом,
25. фебруара ове године, као огранак Севен старса у АПР је уписана и пивница ‘Максим
2’ у Улици Ђуре Јакшића 1“, пише НИН.

  

Тај недељник је додао да чак „ни министар полиције вероватно не зна како се шири
пословна империја његовог оца“, с обзиром на то да су му све три фирме, у којима је
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једини власник и једна у којој је ортак, 2018. завршиле у минусу од око 155.000 евра.

  

(Бета)
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