
International virksomhedsafpresser
Hent bøger PDF

Diverse forfattere

International virksomhedsafpresser Diverse forfattere Hent PDF Forgiftning af mundskyllevand og trusler om
forgiftning af babymad, marmelade og vin gjorde, at supermarkedsgiganten LIDL måtte fjerne varer fra 200

filialer i Tyskland og udbetalte 1,2 millioner Euro til en ukendt afpresser. Gerningsmanden blev efter
måneders efterforskning over store dele af Europa pågrebet i Odense. Han var en presset mand, den 40-årige
tyske familiefar Jürgen (navn opdigtet). To gange havde han forsøgt sig som selvstændig. Dels som købmand
og dels som gulvstøber. Begge gange var han gået konkurs. I 2001 havde han derfor en gæld på 190.00 Euro
(cirka 1,5 millioner danske kroner). Også privatlivet haltede. Jürgen blev skilt og fik forældremyndigheden
over sin søn. Men den 40-årige tysker fra Hamburg havde svært ved at finde fodfæstet igen. Han kunne ikke

finde et nyt arbejde og prøvede på forskellige måder at komme på fode igen.
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