
Primera Kryžanowskega
in Verbiča bi lahko zastarala
Zloraba notranjih informacij Kljub številnim ovadbam
še brez pravnomočne sodbe - V primeru Gorenja pet ovadb
Ljubljana - Agencija za trg
vrednostnih papirjev (ATVP) je
vse od začetka svojega delo-
vanja podala številne kazen-
ske ovadbe zaradi suma zlo-
rabe notranjih informacij, a
noben primer ni dočakal konč-
nega sodnega epiloga. To po-
meni, da za zlorabe še nihče
ni odgovarjal. Še več, razvpi-
ta primera - Marka Kryžano-
vvskega in Kristjana Verbiča -
bi lahko še pred dokončno
razsodbo zastarala.

Maja Grgic

ATVP je od leta 2008 zaradi suma
zlorabe notranjih informacij poda-
la 11 kazenskih ovadb proti 15 fizič-
nim in sedmim pravnim osebam. A

čeprav to dejanje zastara v desetih
letih, do zdaj na tem področju še ni-
smo dočakali pravnomočne sodbe.

Še najdlje sta prišla primera Ver-
biča in Kryžanowskega. Oba sta
bila na prvi stopnji obsojena na
pogojni kazni, prvi zaradi zlorabe
notranjih informacij pri nakupu
delnic Velane, drugi pri nakupu
delnic Petrola. Ker trdita, da sta
nedolžna, sta se na odločitev prito-
žila, a če pristojna sodišča ne bodo
pohitela, bo primer Verbiča zasta-
ral že na začetku avgusta, primer
Kryžanowskega pa aprila priho-
dnje leto.

ATVP še preverja trgovanje
z delnicami Gorenja
Letošnji tak razvpit primer je bilo
Gorenje, kjer je Panasonic za na-
mere prevzema opravil skrbni pre-
gled. ATVP je po naših informaci-

jah v primeru Gorenja vložil pet
kazenskih ovadb, med njimi tudi
proti predsedniku uprave Franju
Bobincu zaradi razkritja notranje
informacije predsedniku vlade
Miru Cerarju. A agencija menda
dela še ni končala, saj bi lahko bilo
v zlorabe vpletenih še več oseb.

ATVP kot nadzornik trga finanč-
nih instrumentov vsekakor želi,
da se postopki, povezani s sumom
zlorabe notranjih informacij, čim
prej pravnomočno končajo, saj se

s tem vzpostavi sodna praksa na
področju zlorabe notranjih infor-
macij, pravijo na agenciji.

Na ministrstvu za finance dela
nadzornih in pravosodnih organov
ne komentirajo, na ministrstvu za
pravosodje pa pravijo, da gre zakom-
pleksna kazniva dejanja, zato napo-
vedujejo zakonske spremembe.
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