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Vec:

VP/HR - Uplatňovanie sankcií voči Rusku

V novembri 2017 bola Ruská spoločnosť EN+ zaregistrovaná na londýnskej burze (LSE)1.
Sankčný režim EÚ zavedený po protiprávnej anexii Krymu Ruskom sa na EN+ priamo nevzťahuje.
Spoločnosť vlastní Oleg Deripaska, blízky obchodný partner prezidenta Putina a riaditeľ koncernu
Basic Element, jednej z najväčších priemyselných skupín v Rusku. Basic Element vlastní 47 % podiel
v spoločnosti Rusal, ktorá je jedným z najväčších výrobcov hliníka na svete.
EN+ uvádza, že časť prostriedkov, ktoré získa na LSE, použije na splatenie svojho dlhu voči VTB,
ruskej štátnej banke, ktorá podlieha sankciám EÚ.
1.

Vie PK/VP o tom, že spoločnosť EN+ vstúpila minulý rok na európsku burzu a stala sa tak
prvou ruskou spoločnosťou, ktorá tak urobila od zavedenia sankcií EÚ?

2.

Ako PK/VP hodnotí osobitné postavenie EN+ v súvislosti so sankciami EÚ, ktoré obmedzujú
prístup niektorým ruským bankám a spoločnostiam na primárne a sekundárne kapitálové trhy,
uvaľujú zákaz obchodovania so zbraňami a obmedzujú prístup Rusku k určitým citlivým
technológiám a službám, ktoré možno využiť v prieskume nálezísk ropy a jej výrobe?

3.

Môže PK/VP objasniť, či sa sankcie EÚ môžu v niektorých prípadoch uplatňovať aj nepriamo,
a posúdiť, či by to mohol byť prípad EN+?

1
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