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UN SWISSINDO POSESORUL GRUPULUI BANCII MONDIALE ESTE 
CONTROLAT DIN CAUZA UNOR ACUZAȚII FALSE! 

Indonezia, 08. August 2018 - Banca Indoneziană (BI) şi Financial Services Authority (OJK) au ridicat acuzații 
false din cauza unei presupuse fraude şi defaimări, care au dus la cercetarea domnului Sino AS 
Sugihartonotonegoro (cunoscut ca Royal K.681 M1), posesorul UN SWISSINDO al KELOMPOK BANK DUNIA 
respectiv al Grupului Bănci Mondiale (WBG), după anunțul şi rapoartele sale referitoare la corupția extinsă 
a conducerii şi politicii din cadrul Băncii Mondiale incepând cu 1961 in valoare de peste 70 Miliarde USD in 
forma subvențiunilor şi fonduri fiduciare negociate, care sunt administrate de Grupul Bancii Mondiale 
(WBG), de Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (IBRD) cât şi de Asociația Internațională 
pentru Dezvoltare (IDA) cu sprijinul serviciilor financiare EDS şi Financial Intermediary Funds (FIF). 

Cercetarea lui Sino AS Sugihartonotonegoro in Caraka - Cirebon Headquarter este nedreaptă, deoarece 
rapoartele privind documentele UN SWISSINDO au fost primite, cum a fost raportat de BI si OJK. Sunt unii 
care consideră SBI (Certificarea Băncii Indoneziei) drept falsa sau falsificata, in timp ce posesorul 
certificatului cât şi cei care au semnat SBI nu au pretins niciodată de a fi despăgubiți de cei care i-au  
dezonorat. Este un fapt clar că aceştia sunt cei care ar trebui să anunțe frauda şi defăimarea, in cazul unui 
element criminal.  

Clarificarea este in lucru şi adevărul este verificat de Prezidiul Politiei Nationale. Corespondența se 
desfăşoară la cel mai înalt nivel.   

Ultima scrisoare a Royal K.681 M1, Preşedintele UN SWISSINDO conține declarația tranzacțională, 
publicarea şi validarea UNS-RI Grupului Băncii Mondiale & TF2018 adresată cu respect Preşedintelui 
Republicii Indoneziei, Joko Widodo cât şi Ministrului de Finanțe Dr. Sri Mulyani, a fost trimisă şi a ajuns pe 
12. Iunie 2018 la Conducătorul Departamentului Special al Preşedintelui, General Moeldoko.     

Guvernul Indoneziei, țară creditoare a Bănci WBG, Banca Indoneziei şi cele şase bănci principale nu cunosc 
subvențiile WBG-IDA, care acum se află sub controlul UN Swissindo WBG, parte a publicării şi validării UNS-
RI WELTBANKGRUPPE & TF2018, care va fi facut cunoscută in cadrul  TREATY EVENT in Tapak Siring Palace 
Bali 2018, în acord cu Banca Mondială IMF 2018. Scopul IBRD este să împrumute bani guvernelor țarilor cu 
venit mediu şi mic, care primesc greu credite. IDA oferă împrumuturi fără dobândă - numite credite – şi 
finanțează guvernele celor mai sărace țări. IBRD  şi IDA formează impreună Banca Mondială.   

Datorită asigurării / controlului calității (QA/QC) Sistemul Manual al Grupului Băncii Mondiale oferă cea mai 
bună protecție pentru tehnologie, garanții cât şi posibilitatea schimbarii numelui societătii, pentru a proteja 
pe adevăratul POSESOR de conspirația criminală a băncilor din întreaga lume, conform raportului 
Internațional Money Fund (IMF), Code A.1.1.A in concordanță cu Human Development Index (HDI). Indexul 
HDI este un indicator statistic care constată media de viață, durata educației şi venitului pe cap de locuitor, 
cu ajutorul căruia tările se impart in patru categorii. UN utilizează aceste date pentru a defini suma 
ajutorului de care are nevoie o țară şi pe care o poate primi, pe baza valorilor cheie privind dezvoltarea 
umană, inegalitatea diferențelor intre sexe, disparitatea intre sexe şi săraci. 
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Rezultatul cercetări conturilor ID-IDA între 1961-2018 arată un abuz semnificativ al acestor bani de către 
guverne, mai ales in Indonezia. WBG a hotărît şi stabilit publicarea şi validarea notei fiscale 1999 – care se 
află sub împuternicirea UN Swissindo -, referitor la cele 6 Prime Banks Accounts; BCA, BRI, BNI, DANAMON, 
MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 ultimele plăți. 
 
Un raport al grupului de cercetare la nivel mondial a fost trimis lui Royal K.681 M1, Preşedintele ONU 
pentru Indonezia şi posesorul Băncii Mondiale; raportul a fost trimis la Preşedintele Republicii Indoneziei şi 
la Ministerul pentru MENKOPOLHUKAM. El se referă la mai mulți generali şi presedinți anteriori din 
Indonezia, care sunt conectați cu bancnota Polymer IDR 1999 şi astfel sunt responsabili pentru prelucrarea 
şi garanția monezii legale tipărită in 500.000er valori nominale, corespunzînd 1 gram de aur, drept 
contravaloare pentru investigație pe scară largă al furtului gigantic din Indonezia, in particular Papua, 
incepând din 1961.   
 
Die WBG, WORLD BANK-UNDB a stabilit ca FIF cât şi EDS ca intermediar la plata fondurilor fiduciare pentru 
Indonezia pe baza IDA 1961-2018 a discriminat puternic națiunea, țara şi oamenii din Indonezia; o țară, care 
in epoca Preşedintelui Soeharto nu a putut folosi subvențiile ID-IDA;  apariția unor divizii cât şi separarea 
Timorului de Est şi  PAPUA MERDEKA ACEH au fost sub controlul EDS, inclusiv India, care totuşi stă pe locul 
1 pe lista priorităților HDI. Cu toate acestea, India nu a primit niciodată plățile suplimentare ID-IDA. 
 
In perioada 2005-2015 WBG sprijină in numele Indoneziei (țara creditorului) toate activitățile pozitive ale  
UN SWISSINDO WBG in Indonezia, deoarece IBRD nu este responsabilă pentru garanția IDA.  
 
Prin Dumnezeu atotputernic schimbarile economice din sistemul de administrație al țării in Pancasila se vor 
efectua şi realiza in conformitate cu jurământul funcției pentru prosperitatea economică a oamenilor din 
Indonezia. 
 
Certificatul de eliberare de datorii (DBLC) este prima fază pe lista plăților UN SWISSINDO 1-11 (P1-11). Un 
program care asigură bunăstarea, suveranitatea şi egalitate socială a fiecarui om; aceasta este in 
concordanță cu hotărîrea comună a Mahkamah Agung (Curtea Supremă), care a fost citită la Marea 
Aclamare din 16. Octombrie 2016 de Royal K.681 M1 la Taman Pandang, in fața Palatului de Stat in Jakarta. 
A doua faza a programului P1-11, Program care a intrat acum in vigoare, este M1-Voucher, prin care se 
asigură venitul minim pentru toți oamenii, incepând cu Indonezia. Atît DBLC cît şi M1 Voucher sunt 
certificate permise, recunoscute de Curtea Supremă a Indoneziei şi in afara ei  / Trial SPRIN NO. UN-
81704/009 M1.  
 
UN Swissindo va continua să coopereze în mod liber cu guvernele din Indonezia şi din lume până când 
ordinul de plată P1-11 este complet, aducând libertatea şi lăudând toate ființele pure care, prin acceptarea 
venitului minim lunar, fac primul pas pentru a trăi realitatea raiului pe pământ. 
 
Găsiți explicația completă a tranzacției aici: "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty event grants 
P1-11 Declaration of Transaction" http://swissindo.news/english-the-un-swissindo-world-bank-group-
indonesia-organizer-of-treaty-event-grants-payment-order-1-11-un-swissindo-world-bank-group-
declaration-of-transaction/ 
Pentru informații privind istoria UN Swissindo vizitați pagina noastră de internet: swissindo.news; pentru 
toate celelate informații, inclusiv descărcarea VOUCHERULUI M1 DVS. GRATUIT pentru un venit minim pe 
viață, vizitați pagina de internet swissindo.news 
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