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Телеком најављује продају обвезница од пола милијарде евра, а директор компаније
Владимир Лучић поручује да ће тако зарађени новац бити искоришћен за, како је рекао,
диверзификацију дуга и рефинансирање кредита. Он признаје да компанија тренутно
дугује 1,4 милијарде евра, али тврди да и приходи значајно расту... Потпредседница
ССП-а Мариника Тепић сматра да је дуг ове државне компаније, како каже, "темпирана
бомба за грађане", а економски новинар Миша Бркић за Н1 наводи да излазак Телекома
на берзу личи на још једно велико задуживање државе.

  

  

Нови позив упомоћ, вредан пола милијарде евра, Телеком ће упутити са франкфуртске
или луксембуршке берзе. Први човек те компаније убеђен да инвеститори више неће
бити резервисани због рата у Украјини и у продаји обвезница Телекома има
оптимистичну визију: биће пара да се покрију и дугови и кредити, али и да се опет
улаже.
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„Нисмо повећали дуг“

  

„Фактички наш нето дуг износи 1,4 милијарде евра. Оно што је добро, 2021. године
имали смо напоран инвестициони циклус , чак смо купили енглеску и италијанску лигу,
али нисмо повећали укупан консолидовани дуг. То значи да нама приход значајније
расте и крајем 2022. године почећемо да смањујемо дуг, а профитабилност ће се
повећавати“, навео је Владимир Лучић, генерални директор „Телеком Србија“.

  

Опозициона политичарка Мариника Тепић тврди да Телеком фингира готово све
резултате и да су реални приходи много мањи од оних које та фирма наводи. Дуг је, по
Тепићево,ј доказ да је Телеком последњих година претворен, како каже, не у губиташа,
већ у олупину.

  

„Ова темпирана бомба, као и ЕПС, ускоро ће експлодирати у лице онима који су их
годинама користили као политичко оружје, легло корупције и политички подобних
незналица. Телеком је 2017. имао нето дуг од 468 милиона евра, а сада од милијарду и
по евра. Дуг који ћемо сви плаћати„, написала је на Твитеру Тепићева.

  

„Чека нас врло турболентан финансијски извештај о пословању Телекома“, каже
економски новинар Миша Бркић. Закључује да ће се, када буду званично објављени,
резултати Телекома за 2021. открити лоше пословање и пита се ко ће бити гарант
обвезница које та компанија планира да прода.

  

„Ако је то држава, онда значи да се она поново задужује за пола милијарде евра и у
случају да Телеком то не буде могао да враћа, држава ће стати иза тога, то вам је исто
као у случају задуживања Србијагаса или ЕПС-а“, наводи Бркић.

  

Подсећамо да је Телеком трансфер енглеске Премијер лиге на један од својих канала
платио чак 600 миллиона евра, а да је постављањем билборда индиректно признао и
отварање четири телевизије. Портал Нова пише да Телеком планира и отварање
канцеларије за лобирање у Бриселу, пошто је поменут у последња два извештаја
Европског парламента о напретеку Србије ка ЕУ.
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