
ПОД ИСТРАГОМ НЕКАДАШЊИ ДИРЕКТОР РАЈФАЈЗЕН БАНКЕ У БиХ

Умешаи у прање пара
Карлхојнц се шереши збоЈ наводних малверзација

ПОЛИЦШСКИ службе-
ници СИПА, по налогу Суда
БиХ, претресли су стан у Са-
рајеву, који користио некада-
шњи директор Рајфајзен бан-

ке у БиХ Карлхајнц Добниг, у
оквиру истраге због наводних

финансијских малверзација.
Исграгу воде правосудни

органи Аусгрије и Немачке
који су се Суду БиХ обратили
за сарадњу, у оквиру међуна-
родне правне помоћи.

- Претрес је извршен у
оквиру сарадње са инсти-
туцијама Немачке и Ау-
стрије. Истрага се односи
на сумње у финансијски

криминал и прање **
новца у одно- 1 *
су на доделе ,
одређених |
финансиј- |
ских дозна- |
ка и уплата, 1
у укупном 1
износу од 1
око пола ми- 1
лиона евра ’
- рекао је ј
портпаро.
Тужила-

штва БиХ, Борис Грубешић.
Он је потврдио да се у фо-

кусу истраге налази бивши
високи службеник из банкар-
ског секгора.

- У току су активности на
његовом лоцирању, хапше-
њу и испитивању у оквиру

истраге - рекао је Грубешић
који у интересу истраге није

могао да открива више де-

- тала.
Портпарол СИПА Лука

Миладиновић потврдио је
да је извршен претрес једног

« сгамбеног објекта.

Ј - Том приликом привре-

о мено су одузети мобилни те-
Ј лефон, рачунарска опрема,

екстерна меморија, таблет,
као и разна пословна доку-
ментација. Сви одузети пред-
мети биће предати Суду БиХ
- исгакао је Миладиновић.в

О.М.

СМЕЊЕН ПРЕ ПОЛА ГОДИНЕ
ПРЕМА незваничним информацијама, Карлхајнц Добниг је имао при-
јављено пребивалиште у Сарајеву, управо у претресеном пану који

- је власништво Рајфајзен банке. Наводно је крајем марта

напупио БиХ. Добниг је пре шеп месеци смењен с ло-
зиције директора банке у БиХ након што су откривене

| наводне неправилнопи, које су уочили службеници
1 Агенције за банкарпво ФБиХ.
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 26

Površina: 151 cm2 1 / 1


