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Београд - Рок за куповину документације за учешће на тендеру за куповину већинског
пакета Телекома Србије истиче сутра.

  

Фонд за развој демократије затражио је данас од Привредног суда у Београду да
провери законитост продаје већинског пакета акција Телекома Србија и да до окончања
тог поступка донесе привремену меру забране продаје.

  

"Заустављањем продаје Телекома били би заштићени интереси 4,8 милиона грађана
којима припада 15 одсто акција тог предузећа, као и интереси 35.752 бивших и
садашњих радника Телекома који треба да добију 6,52 одсто акција", истиче се у
саопштењу.

  

Према процени Фонда за демократију, уколико би Влада Србије продала 31 одсто акција
Телекома, а грчка компанија ОТЕ свој удео у том предузећу од 20 одсто акција,
преостале мањинске акције постале би безвредне "јер је циљ сваког купца да добије
већински и управљачки пакет".

  

Акције мањинских акционара би, како је указао Фонд, додатно биле обезвређене ако би
купац већинског пакета Телекома инвестирао у ту компанију.

  

"Ако Привредни суд процени да је продаја Телекома законита очекујемо да Влада
већински пакет акција Телекома намењен продаји сачини од 15 одсто акција грађана,
6,62 одсто акција запослених и 29,48 акција у власниству државе", предложио је Фонд.

  

Преосталих 29 одсто акција државе у Телекому и 20 одсто акција ОТЕ-а Влада Србије
ће, како је наведно у саопштењу, "моћи увек да прода и то по знатно већој цени јер ће
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нови власник, након обећаних великих улагања и подизања европског нивоа пословања,
подићи вредност услуга али и акција Телекома".

  

Министарство финансија Србије објавило је 20. октобра тендер за продају 51 одсто
акција Телекома Србије, чија је укупна вредност процењена на 2,43 милијарде евра, а
сутра истиче рок за откуп тендерске документације.

  

(Бета)
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