Razpis nagrade – 25.000,00 EUR
(razpis nagrade v skladu s čl. 657 in 660 CZ Nemčije)
Goljufive odtujitve tovornih pošiljk dne 11. in 13. marca 2021 v kraju
06331 Hettstedt (Saška-Anhalt, Nemčija) – BAKER

_______________________________________________________
Organizirana vzhodnoevropska kriminalna združba je s pomočjo bolgarske slamnate družbe

DESI 95 EOOD (Sofija, Bolgarija)
z goljufijo uspela pridobiti prevozne naloge za več prevozov bakra v Avstrijo, Belgijo in na
Nizozemsko. Preko bolgarskega podjetja DESI 95 EOOD je kriminalna združba z goljufivim ravnanjem
oddala naročilo za prevoz blaga več resničnim obstoječim prevoznikom iz Nemčije, Slovenije in
Bolgarije, in jih angažirala za prevzem tovora v kraju Hettstedt, za prevoz in dostavo. Tem
transportnim podjetjem so dejanski storilci z namenom preslepitve naročili, da prevzete pošiljke
bakra prepeljejo in dostavijo na druge, lažne namembne kraje. Pri enem izmed prevozov so naloženo
blago prepeljali na lažen namembni kraj v severni Italiji.
Vrednost ukradenih pošiljk bakra znaša več sto tisoč evrov.
Oškodovana podjetja so razpisala nagrado v vrednosti skupno:

25.000, - EUR
za obvestila in namige, ki bi pripeljali do vračila ukradenega blaga.
Višina razpisane nagrade znaša 10 % vrednosti najdenega in vrnjenega blaga, vendar največ 25.000, EUR. Ob izsleditvi delnih količin blaga se izplača sorazmerni znesek, ustrezen vrednosti vrnjenega
blaga. Če bo podanih več koristnih obvestil, se znesek razpisane nagrade razdeli med prijavitelje,
glede na delež pri uspešni preiskavi dejanja in vračilu blaga.
Ali lahko podate koristne informacije, kje se nahaja ukradeno blago? Vsa obvestila in informacije
bomo obravnavali strogo zaupno!
Za stik s pooblaščenimi preiskovalci sta na voljo:
e-mail:

info@schadensfall.info

telefon:

+49 176 85 65 58 92 (Whatsapp, sporočila, itd.)

Nagrada bo izplačana tudi v primeru, da koristne informacije, ki bi pripeljale do vračila blaga,
sporočite policiji v Nemčiji ali policijskim postajam v državah schengenskega območja (v državah EU).

Osebe, katerih poklicna dejavnost je posredno ali neposredno povezana s preiskovanjem kaznivih
dejanj ali z zavarovalnimi preiskavami, nimajo pravice do razpisane nagrade.

