
Евгениј Зотов: "Израел инвестмент група" неће одустати од куповине "Љубије", упркос одлуци Скупштине РС
четвртак, 18 мај 2017 11:38

Директор "Израел инвестмент групе" Евгениј Зотов рекао је да ова компанија неће
одустати од куповине државног пакета акција у РЖР "Љубија", упркос томе што
Народна скупштина Републике Српске није дала сагласност на одлуку Владе о продаји
64,99 одсто акција основног капитала тог акционарског друштва "Израел инвестмент
групи" за 92 милиона КМ.

  

  

- У наредном периоду проценићемо неколико опција и одлучити о следећим корацима.
Уложили смо пуно времена и енергије у овај посао и нећемо тако лако одустати -
поручио је Зотов.

  

Он је рекао да је, гледајући скупштинско разматрање одлуке о продаји акција
приједорске "Љубије", стекао утисак да представници опозиције директно желе да
смене Владу и владајућу коалицију, те онемогуће Српској нови финансијски ресурс у
буџету.
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Зотов је оценио да је компанија "Арселор Митал" организованим протестима радника,
политичким и свим средствима бранила свој монополистички положај и "прекршаје које
су починили у протеклих 12 година".

  

- Тродневни протести су били добро организовани и финансирани, о чему говори и
кориштење аутобуса, дампера... - рекао је Зотов и додао да "Митал" тако ради не само у
Српској, већ и у Федерацији БиХ, Јужној Африци, Француској и другим земљама.

  

Он је констатовао да је ДНС "бранио монополистички положај и интересе `Арселор
Митала`", те поновио да је "Израел инвестмент група" имала добре намере у вези са
"Љубијом", нудећи економски пројекат развоја тог рудника и подручја.

  

Народна скупштина Републике Српске јуче није усвојила одлуку о давању сагласности
на одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,99 одсто акција основног капитала
акционарског друштва РЖР "Љубија" Приједор, методом непосредног одабира купца.

  

За продају акција "Љубије" гласало је 39 посланика, против 34, док је удржано било
седам посланика.

  

Компанија "Израел инвестмент група" раније је за куповину 64,99 одсто акција основног
капитала акционарског друштва РЖР "Љубија" доставила понуду од 92 милиона КМ са
намјером да у развој "Љубије" у периоду од три године инвестира 65.000.000 КМ у
оснивање одељења за истраживање и развој ради увођења нових технологија.

  

Понуда "Арселор Митала" за те акције "Љубије" износила је од 63,3 милиона КМ.

  

(Срна)
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