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Компанија "Фининвест" у власништву Силвија Берлусконија мора да, на име одштете,
плати 560 милиона евра ривалској медијској кући "ЦИР", одлучио апелациони суд у
Милану. Последња епизода у "дивљачкој агресији" на мог оца, рекла директорка
"Фининвеста" Марина Берлускони.

Апелациони суд у Милану наредио је компанији "Фининвест", у власништву италијанског
премијера Силвија Берлусконија, плаћање одштете од 560 милиона евра ривалској
компанији "ЦИР".

Суд је потврдио да је "Фининвест" помоћу потплаћивања и корупционашких потеза
успео да преузме контролу над водећом италијанском издавачком кућом "Арнолдо
Мандадори Едиторе".

Наиме, Берлусконијев "Фининвест" је 1990. године победио у судском процесу о
преузимању издавачке куће захваљујући пресуди једног римског судије који је касније
осуђен за корупцију.

Слика није потпуно црна за италијанског премијера, пошто је Апелациони суд смањио
пређашње изречену казну од 750 милиона евра.

Директор "Фининвеста" и Берлусконијева ћерка Марина навела је да ће се управа
компанија сада жалити Врховном апелационом суду.

"Потпуно смо сигурни да смо у праву и уверени смо да ће наши аргументи на крају бити
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препознати", рекла је Марина Берлускони, додајући да је ово само последња епизода у
"дивљачкој агресији" против њеног оца.

Ипак, и поред чињенице да је изречена сума два и по пута већа од укупног удела
"Фининвеста" у издавачкој кући "Мандадоре" аналитичар и професор права Роберто
Пардолези сматра да казна неће финансијски упропастити огромну Берлусконијеву
медијску империју.

"Ако погледате "Фининвестов" финансијски извештај не постоји никаква економска
претња по компанију италијанског премијера. Мислим да Берлускони неће претрпети
велику политичку штету пошто је најгори део приче, оптужбе за корупцију, прошао давно
и јавност га је већ "сварила"", истиче Пардолези.

"Ово је само закључак приче", оцењује италијански аналитичар.

Берлускони је ове седмице покушао да прогура контроверзну меру којом би се сва
плаћања одштета у износу од 20 и више милиона евра замрзла све до коначне пресуде
вишег суда.

Мера је разбеснела опозиционе посланике, али и продубила јазове у владајућој
коалицији, пошто је кључни Берлусконијев савезник и министар економије Ђулио
Тремонти рекао да је одбио да да подршку.

Влада италијанског премијера бори се за опстанак после великих удараца у последње
време, нарочито после лоших резултата на локалним изборима и референдуму.
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