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Kada parduosime Vladimiro Antonovo kojines?
Snoro aktualijos
Vladimiras Antonovas© DELFI (K.?achovskio nuotr.)Laikinasis banko „Snoras“ administratorius Simonas Freakley banke pasigedo 3,4 mlrd. lit?. V?liau „Lietuvos
žinios“ praneše, jog Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas detalizavo, kad užsienio bankuose dingo beveik 600 mln. litu, truksta vertybiniu
popieriu už 1,2 mlrd. litu išduota 600 mln. litu blogu paskolu, 550 mln. litu investuota i Kaimanu Salu fondus, kuriu nera. Jeigu iš banko dingo pinigai, ar imanoma
juos surasti ir susigražinti? Ar kam nors pavyksta tai padaryti? Kas ieško dingusiu pinigu, kas randa ir ar jiems juos atiduoda – apie visa tai šiame
straipsnyje.Laikraštis „Lietuvos žinios“ rašo, kad jiems Generalineje prokuraturoje pavyko iškvosti tik tiek, kad aštuoniu asmenu „Snoro“ tyrimo grupe buvo sudaryta
dvi dienos iki nacionalizuojant banka – lapkricio 14-aja.Ikiteisminis tyrimas atliekamas del galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentu klastojimo,
piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo ir pinigu plovimo. Tiriant bendradarbiaujama su visomis kompetentingomis Jungtines Karalystes, Latvijos ir kitomis Europos
Sajungos valstybiu institucijomis. Lapkricio 22 d. pagrindiniai banko akcininkai Vladimiras Antonovas (68,1 proc. akciju) ir Raimondas Baranauskas (25,3 proc.)
pripažinti itariamaisiais. Gruodžio 5 d. teisesaugininkai paskelbe, kad areštavo buvusiu pagrindiniu banko akcininku ir su jais susijusiu asmenu turta už 300 mln.
lit?.Tarp kitko Viena pirmuju garsiu su bankais susijusiu aferu atskleista 1824 m. Londone. Kaip knygoje „Krupnejšije mirovyje afery. Isskustvo obmana i obman
kak isskustvo“ (liet. „Didžiausios aferos pasaulyje. Menas apgauti ir apgaule kaip menas“) rašo Aleksandras Salovjovas ir Valerija Baškirova, banko „Marsh, Sibbald
& Co“ valdytojas Henry Fauntleroy, meges prabangu gyvenimo buda, pinigu „prisidurdavo“ rizikuodamas biržoje, o tam reikalingu lešu pasiimdavo tiesiog iš
banko.1814 m. viena tokia avantiura biržoje bankui atneše 60 tukst. svaru nuostoli – tais laikais tai buvo milžiniški pinigai. Anglijos bankas, pajutes, kad „Marsh,
Sibbald & Co“ vyksta kažkas itartina, ryžtingai nutrauke kreditavima, tad H. Fauntleroy teko rinktis: paskelbti bankrota ir prisipažinti apie išeikvojimus arba viena
nusikaltima „uždengti“ dar didesniu nusikaltimu. Kad galetu ir toliau išmoketi dividendus akcininkams, valdytojas pradejo vogti iš indelininku saskaitu – vis
nurašydavo ten saugotus pinigus.Pasakojama, kad tarp indelininku buvo ne vienas tituluotas asmuo ir netgi admirolo Nelsono našle. Kad nesukeltu itarimu, H.
Fauntleroy eme padirbineti indelininku parašus. idomiausia tai, kad suktas bankininkas iš savo klientu voge net dešimt metu, iš ju saskaitu dingo 250 tukst. svaru. Be
jokios abejones, visus šiuos pinigus H. Fauntleroy išleido, palaikydamas turtingo ir gerbiamo verslininko ivaizdi, pirkdamas ir dovanodamas deimantu verinius savo
meilužems.Taigi 1824 m. indelininku pinigu neliko ne kvapo, o banko akcininkai ir vel eme nebegauti dividendu. „Marsh, Sibbald & Co“ bankrutavo, kilo
milžiniškas skandalas, H. Fauntleroy kalte del parašu padirbimo buvo irodyta be didelio vargo. To meto istatymai buvo negailestingi – už tokius nusikaltimus
bankininkui grese kartuves. Nors visuomeneje ir kilo ažiotažas, H. Fauntleroy buvo pakartas.Skaityti daugiau
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