Vai viņi izvairīsies no atbildības?
Pieci no kopumā 4500 Parex
bankas izsniegtajiem kredītiem,
valstij rada zaudējumus

(!) €268 milj.

TOP 5
kredīti

Uz Kargina un
Krasovicka
sirdsapziņas

€23 milj.
Kredīts izsniegts 2008.
gada augustā. Summu
izmaksas notikušas oktobrī,
īsi pirms valsts atbalsta
sniegšanas bankai.

TULAS APGABALS,
KRIEVIJA

5.vieta

Jau apzinoties bankas finansiālās
problēmas, Kargins un Krasovickis izsniedza
kredītu ķieģeļu rūpnīcai

Braer
Krīzes dēļ rūpnīca bankrotē.
Procesa laikā Krievijas tiesa
AS “Reverta” atzīst par
nenodrošinātu kreditoru.

Patlaban Kipras tiesā turpinās
process par zaudējumu piedziņu
no patiesajiem labuma guvējiem,
kuri krāpšanās ceļā cenšas
izvairīties no saistību izpildes.

€32 milj.

RĪGA, LATVIJA

2006. gadā Latio grupas
uzņēmumi saņem kredītus
nekustamo īpašumu iegādei no
pašas Parex bankas.
Sākoties krīzei, krītas
īpašumu vērtība. Nomas
ieņēmumi nesedz pat
kredīta procentus.
AS “Reverta” atgūst
35% no izsniegtā
kredīta apjoma.
Zaudējumi, kas nodarīti
valstij, ir nofiksēti.

Latio grupa

4.vieta
Divdabis Edgars Šīns - visus brīdina
par nekustamā īpašuma burbuli, bet
pats tā karstākajā punktā paņem
daudzmiljonu kredītu uz trim gadiem.

€41 milj.

JŪRMALA, LATVIJA

3.vieta

Parex banka, nepienācīgi izvērtējot riskus, izsniegusi
vairākus lielus kredītus daudzfunkcionālas ēkas
celtniecībai uzņēmumam “Delfīns Partneri” un tās
īpašniecei Larisai Sviridovai.

Nespējot projektu pabeigt, parādnieks,
piedaloties maksātnespējas
administratoriem, centās ļaunprātīgi
izvairīties no saistību segšanas.
Larisai Sviridovai piemērots
apsūdzētās statuss krimināllietā.

Delfīns Partneri

Liela daļa kredīta joprojām nav
atgūta parādnieka ļaunprātīgas
rīcības un Latvijas tiesu sistēmas
neefektivitātes dēļ.

€73 milj.

UKRAINA UN BRITU
VIRDŽĪNU SALAS

Mainlux

Parex valde, ar Karginu un Krasovicki
priekšgalā, 2006. gadā piešķīra kredītu
denacionalizēto zemes gabalu iegādei Ukrainā
ar mērķi attīstīt dzīvojamo ciematu.

Šī kredīta ķīlas bija apšaubāmas, bet tā summa
krietni pārsniedza zemes patieso vērtību.

2.vieta

Lielākā daļa no kredīta summas tika pārskaitīta ofšoru
kompānijām un netika izmantotas zemes pirkšanas mērķim.

Ukrainas valsts noteica pārdošanas moratoriju
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kas būtiski
apgrūtināja kredīta atgūšanu.

€99 milj.

AIZ POLĀRĀ LOKA,
KRIEVIJA

SEVERORGASINTEZ
Pretēji kredītkomitejas lēmumam,
Parex valde ar Karginu un
Krasovicki priekšgalā 2008. gada
maijā palielina kredīta summu
gāzes pārstrādes būvniecībai
Krievijā.

Gāzes pārstrādes rūpnīca oficiāli nav
nodota ekspluatācjā. Tās patieso
stāvokli liedz pārbaudīt ierobežota
iespēja pieļūt teritorijai.

1.vieta

Summa tika izsniegta, balstoties uz
galvojumiem, no kuriem būtiskāko
Krievijas tiesa vēlāk neatzina par
spēkā esošu.

AS “Reverta” par šo Krievijas tiesu
pārkāpumiem ir iesniegusi sūdzību Eiropas
Cilvēktiesību tiesā, prasot kompensāciju
75 milj. ASV dolāru apmērā.

Pēc AS “Reverta” likvidācijas 2017. gada 31. decembrī,
daudzi tiesu procesi būs jāturpina.

Kas notiks tālāk?

Vai ļausim Karginam un Krasovickim izvairīties no atbildības?

