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Een van die Duitse sagtewaremaatskap-
pye wat in die #GuptaLeaks betrek is
by beweerde omkopery severkoopsdi-
rekteur het bedank nadat hy dissiplinêr
aangeklais.
SoftwareAG wasdie afgelopeweek

die jongste internasionale maatskappy
wat 'n aankondigingmoes doen oor 'n
hoëkop wat op sy eie swaardgeval het.
Uit die Gupta-e-possehet dit geblyk

SoftwareAG het glo R180miljoen in
"omkoopgeld" betaal aan Global Sof-

Gupta-vloek eisSoftware-direkteur
tech Solutions (GSS), wat vroeér deur
die Guptas besit is.
Die amaBhungane-ondersoekeenheid

het vroeér berig SoftwareAG het blyk-
baar onderneem om GSStot 35% te be-
taal van die waarde van alle kontrakte
wat hy by Transnet, die departement
van korrektiewe dienste, die Man-
gaung-metro, Sasolen MultiChoice sou
beklink.

GSSwas in die prosesom oorgekoop
te word deur die Guptas se rekenaar-
groep Sahara Systems.

Nog 'n sagtewarereus, SAP, is van
dieselfdemodus operandi via GSSbe-
skuldig. SAPhet ná sy eie ondersoek
homselfeinde verlede jaar by die Ame-
rikaanseowerhedegaanaanmeldvir
verdere ondersoek.
SoftwareAG het Vrydag in 'n verkla-

ring gesêhy het die Suid-Afrikaanse
regsfirmaAdams& Adamsgevra om 'n
ondersoek na Software sekontrakte
met GSSte doen.

Byung-Hun Park, senior visepresi-
dent van Software AG, het beklemtoon
dat die ondersoek "geen bewysevan
korrupsie" ontbloot het nie.
SoftwareAG het wel 'n betaling aan

GSSin 2015gedoenwat nie "genoeg

stawendedokumente" gehad het nie.
Park sê dit was voordat die Guptas GSS
oorgeneemhet.
Maar luidens berigte is die bedenkli-

ke betalingsgedoen in die tyd wat die
Guptas besig was om GSS oor te neem.
SoftwareAG het met dissiplinêre

stappe teen Riaaz Jeena, 'n verkoopsdi-
rekteur, begin, maar hy het voor die
verhoor bedank.

Park wou nie Rapport sevrae oor die
klagte teen Jeena, die waarde van die
betaling en waarvoor dit gemaakis, be-
antwoord nie.


