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"Ivica Todorić neće ući u Mercator, ali sigurno hoće u
Remetinec"
KLJUČNI PODACI
Mikšić o Todoriću
Slovenci 20 godina gledali Todorića
Prema Mikšiću Todorić je simbol korupcije
Piše: I.Ć.
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"SLOVENCI se groze Todorićevog novca u Sloveniji i smatraju ga ozbiljnom prijetnjom za svoju zemlju. Ništa čudno ako
znamo da se radi o čovjeku koji je oličenje primitivne tajkunizacije, instant bogaćenja novcem nikad objašnjenog
porijekla, ogromnih dugova prema svojim dobavljačima koje tjera u bankrot", stoji u priopćenju Nezavisne liste Borisa
Mikšića kojeg potpisuje ovaj bivši predsjednički kandidat.
Slovenci gledali Todorića 20 godina
Mikšić tvrdi za Todorića kako uživa podršku vlastodržaca koji su zajedno s njim odgovorni što se Hrvatska pretvorila u
"veletrgovački centar". Mikšić, govori i o apetitima Todorića koji su se proširili nakon što je progutao hrvatsku politiku u
mediju te se nakanio proširiti i u Sloveniju.
"Slovenci su imali 20 godina vremena gledati plodove Todorićeva poslovanja u Hrvatskoj. Dovoljan razlog da od Todorića
pobjegnu glavom bez obzira", tvrdi Mikšić koji se referirao na vijest kako je Pivovarna Laško na kraju odbila Todorićevu
ponudu za kupnju Mercatora. Mikšić napominje kako je glavno stajalište službene politike Slovenije uvijek bilo da nisu
sporna hrvatska ulaganja nego Todorićeva prošlost.
Todorić simbol korupcije
"Slovenci dobro znaju kako je taj čovjek simbol korupcije u Hrvatskoj i Slovenci dobro znaju da će se Todorićevo carstvo
raspasti kada jednom Hrvatska uđe u u Europsku uniju", tvrdi Mikšić dodajući da će Todorić nakon ulaska Hrvatske u EU
"praviti društvo ostaloj eliti uspješnih managera i političara". Mikšić naglašava kako Slovenci nisu tako ludi da jednu od
najuspješnijih slovenskih tvrtki žrtvuju "za opranu lovu od najvećeg balkanskog muljatora".
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Mikšić posebno napominje kako 90 posto robe u Todorićevim trgovinama dolazi iz uvoza dok uzima ogromne poticaje od
države.
Hoće u Remetinec
"S obzirom da će doći vrijeme kada će nedodirljivi Todorić morati objasniti porijeklo svog novca, tvrdim da u Mercator
neće ući, ali u Remetinec sigurno hoće", zaključuje na kraju Mikšić.
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