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Један од оснивача Агрокора Ивица Тодорић, изјавио је данас, поводом оптужнице која
га терети за присвајање више десетина милиона евра, да ће та оптужница остати
историјска срамота правосуђа Хрватске и да је она политички акт премијера Андреја
Пленковића, којим се покушава прикрити највећа корупцијска афера у историји Европе и
шире.

  

  

На Жупанијски суд у Загребу данас је стигла оптужница државног тужилаштва у
предмету Агрокор. Оптужница против Ивице Тодорића и још 14 људи има 459 страница,
а цели спис, а суду је послато око 80.000 страница, преноси Индеx.хр.
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Портал преноси саопштење Тодорића у којем каже да данас постоји основана сумња
заснована на хиљадама страница доказа о томе да је Група БОРГ, коју је
ванинституционално основао и њом управљао хрватски премијер Андреј Пленковић уз
помоћ руских инвеститора, интересних група и саветника, испланирала и спровела
злочиначки план непријатељског отимања приватне имовине у компанији Агрокор, с
циљем прибављања материјалне користи у милијардама куна.

  

“Управо због потребе да се покуша прикрити незапамћена пљачка, Пленковић покушава
усмерити кривицу користећи државне институције, и удбашким методама измишља и
монтира оптужбе против мене и мојих сарадника. Радње Андреја Пленковића и његових
руских група противне су националним интересима и наносе несагледиве штетне
последице грађанима Хрватске”, истакао је Тодорић.

  

“Тридесет година сам стварао и развијао Агрокор, а последње три и по, уградио сам у
расветљавање истине о афери Агрокор. Данас имам необориве доказе о криминалну
који јасно документују планирано отимање приватне имовине у 21. веку. Будите сигурни
да ће одговорни за ова злодела, бити приведени правди”, поручио је Тодорић.
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