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БЕОГРАД - Бизнисмен Станко Суботић Цане одбацио је данас наводе да заједно са
компанијом ВАЦ (WAZ) покушава да преузме тржиште штампе у Србији јер, како тврди,
са том фирмом није у пословним односима од 2008. године.

  

Суботић је у писаној изјави медијима навео да према компанији ВАЦ има једино
финансијске обавезе због гаранција које је као власник фирме „Футура” издао 2006.
године приликом приватизације „Вечерњих новости” у име бизнисмена Милана Бека и
Мирослава Мишковића.

  

Он је рекао да су тврдње главних уредника Вечерњих новости и дневних листова Блиц и
П

рес
о томе да заједно са компанијом ВАЦ покушава да преузме тржиште штампе, уследиле
због тога што Беко и Мишковић морају „правом власнику” да дају акције „Новости” или
врате новац са каматом и изгубљеном добити.

  

„Како су са парама ВАЦ-а њих двојица купили Новости, а акције задржали за себе и ево
четири године их не предају власницима, ВАЦ је активирао моју гаранцију и тренутно
због тога имам вишемилионску штету”, пише у Суботићевој изјави.

  

Суботић је најавио да ће његови адвокати за неколико дана специјалном тужиоцу за
организовани криминал предати изјаве и документацију о злоупотребама у
приватизацијама више предузећа у Србији.

  

У саопштењу које је медијима доставио адвокат Радослав Тадић, Суботић је рекао да ће
тужиоцу бити предате „изјаве и обимна документација” који се односе на приватизације
„Вечерњих новости”, „Путника”, Луке Београд и других фирми.

  

Према наводима Суботића за незаконитости у тим приватизацијама били су одговорни
Милан Беко, Мирослав Мишковић и Манојло Вукотић, као и поједини политичари.
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У саопштењу достављеном медијима, Суботић је навео да фирмом „Футура” не управља
од 2007. године, од када је против њега подигнута оптужница и да (у поступку за шверц
цигарета) није оптужен за „најтежа кривична дела”, већ за злоупотребу службеног
положаја.

  

(Бета)
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