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Οκαναδικός όμιλος κατασκευαστικών εταιρειών SNC-Lavalin, ο οποίος βρισκόταν στην καρδιά του
χειρότερου σκανδάλου που ξέσπασε στην πρώτη θητεία του Τζάστιν Τριντό στο αξίωμα του
πρωθυπουργού του Καναδά, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως μια θυγατρική του παραδέχθηκε την
ενοχή της στην κατηγορία για απάτη στη Λιβύη, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
προσαγωγή της σε δίκη.
Μεβάση τους όρους συμφωνίας με την εισαγγελία που αποδέχθηκε δικαστήριο του Κεμπέκ, η
θυγατρική του ομίλου αναγνωρίζει την ενοχή της και θα καταβάλλει πρόστιμο ύψους 280 εκατ.
δολαρίων Καναδά (192 εκατ. ευρώ) στο δημόσιο σε ισόποσες δόσεις καταβλητέες τα επόμενα
πέντε χρόνια.
Ηκατηγορία για διαφθορά σε βάρος της θυγατρικής του ομίλου αποσύρθηκε, καθώς επίσης και οι
κατηγορίες για απάτη και διαφθορά που βάραιναν τον όμιλο, όπως και τη διεθνή θυγατρική του, σε
σχέση με δημόσια έργα στη Λιβύη την περίοδο μεταξύ του 2001 και του 2011.
Τιςκατηγορίες απήγγειλε στον όμιλο και τη θυγατρική του η καναδική ομοσπονδιακή αστυνομία το
2015.
Οπρωθυπουργός των Φιλελευθέρων βρέθηκε αντιμέτωπος τον Φεβρουάριο με τη χειρότερη
πολιτική κρίση της θητείας του, όταν η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζόντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ
κατηγόρησε τον Τριντό της άσκησε με "ανάρμοστο" τρόπο πίεση ώστε να φροντίσει να μην
παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ο κολοσσός αυτός των κατασκευών, πράγμα που αρνήθηκε να
κάνει.
Ηπολιτική καταιγίδα που ξέσπασε μετά το σκάνδαλο ανάγκασε να παραιτηθούν δύο κορυφαίοι
αξιωματούχοι και στενοί συνεργάτες του Τριντό αλλά και δύο υπουργοί, συμπεριλαμβανομένης της
Ουίλσον-Ρέιμπουλντ, που κατόπιν διαγράφηκαν από το κόμμα των Φιλελεύθερων.
Τοκαλοκαίρι, επίσημη έκθεση έκανε λόγο για σύγκρουση συμφερόντων του Τριντό, διότι άσκησε
πίεση στην πρώην υπουργό του. Ο πρωθυπουργός αντέταξε ότι ενήργησε για να υπερασπιστεί τις
χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό όμιλο του Κεμπέκ οι οποίες διακυβεύονταν.

"Ηδιαδικασία του συστήματος δικαιοσύνης μας εκτυλίχθηκε με ανεξάρτητο τρόπο και καταλήξαμε
σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, θεωρώ, είναι θετικό", ανέφερε με εμφανή ικανοποίηση ο Τριντό κατά
τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε.
"Οκόσμος περιμένει ότι ο πρωθυπουργός θα είναι πάντα εκεί για να υπερασπιστεί τις θέσεις
εργασίας και αυτό έκανα πάντα. Σεβόμενος ταυτόχρονα την ανεξαρτησία" των δικαστηρίων,
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Καναδά.
Σεπερίπτωση καταδίκης της, η SNC-Lavalin θα στερείτο τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δημόσιες
συμβάσεις στον Καναδά για δέκα χρόνια, γεγονός που θα απειλούσε de facto την ίδια την ύπαρξή
της και τις 9.000 θέσεις απασχόλησης του ομίλου στον Καναδά.
ΗSNC-Lavalin παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μόντρεαλ ότι μεταξύ του 2001 και του 2011
κατέβαλε 48 εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες στον Σαάντι Καντάφι, γιο του λίβυου ηγέτη
Μουάμαρ Καντάφι, για να εξασφαλίσει δημόσιες συμβάσεις — για την κατασκευή του αεροδρομίου
της Βεγγάζης, για την ανέγερση μιας φυλακής στην Τρίπολη κ.λπ. — ενώ αποκαλύφθηκε επίσης
ότι δύο πρώην κορυφαία στελέχη της διεθνούς κατασκευαστικής διασπάθισαν 74 εκατομμύρια
καναδικά δολάρια.
Οσυμβιβασμός και το κλείσιμο της συμφωνίας πανηγυρίστηκε στο χρηματιστήριο στο Τορόντο,
όπου η τιμή της μετοχής του ομίλου κατέγραψε αλματώδη άνοδο (+20%) χθες.
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