Scris de newsreporter pe 12 august 2022, 08:58

Mostenitorul Samsung a obtinut o gratiere
prezidentiala
Mostenitorul si liderul de facto al grupului Samsung a primit vineri gratierea
prezidentiala, cel mai recent exemplu de traditie sud-coreeana de clementa la
adresa marilor sefi condamnati pentru coruptie si alte infractiuni financiare,
relateaza AFP, conform news.ro, citat de stiripesurse.
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Miliardarul Lee Jae-yong, condamnat pentru luare de mita si delapidare in ianuarie anul trecut, va
fi "reintegra” pentru a "ajuta la depasirea crizei economice din Coreea de Sud”, a declarat ministrul
Justitiei, Han Dong-hoon.
Lee, in varsta de 54 de ani - a 278-a cea mai bogata persoana din lume conform Forbes - a fost
eliberat conditionat in august 2021, dupa ce a ispasit 18 luni de inchisoare, putin peste jumatate
din pedeapsa sa initiala.
Gratierea de vineri ii va permite sa se intoarca deplin la munca, ridicand interdictia de angajare
care i-a fost impusa de instanta pentru o perioada de cinci ani de la pedeapsa cu inchisoarea.
"Din cauza crizei economice globale, dinamismul si vitalitatea economiei nationale s-au deteriorat
si exista temeri ca scaderea economica va fi prelungita”, a spus ministerul justitiei intr-un
comunicat.

Ministerul spera ca omul de afaceri poate "onduce motorul de crestere al tarii, investind activ in
tehnologie si creand locuri de munca”.
Lee Jae-yong a primit gratierea impreuna cu alti trei oameni de afaceri, inclusiv presedintele
Lotte Group Shin Dong-bin, care a primit o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare cu
suspendare intr-un caz de coruptie in 2018.
Lee este vicepresedintele Samsung Electronics, cel mai mare producator de smartphone-uri din
lume. Venitul total al conglomeratului este echivalent cu o cincime din produsul intern brut al
Coreei de Sud.
El a fost inchis pentru infractiuni legate de un scandal masiv de coruptie care l-a lasat fara functie
pe fostul presedinte Park Geun-hye.
Nu este neobisnuit ca marii magnati sud-coreeni sa fie acuzati de coruptie, delapidare, evaziune
fiscala sau alte activitati economice ilegale.
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