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Бивши директор Ц маркета Слободан Радуловић обавестио је Европску унију да је
продаја Делта максија (Maxi) белгијском Делезу покушај легализације "криминалом
преузетог" Ц маркета, објавио је данас његов правни заступник.

  

На конференцији за новинаре Радуловићев правни заступник Владимир Хоровиц је
рекао да је слично писмо упућено и председнику Србије Борису Тадићу, под насловом
"Продаја тржишта Србије белгијској фирми Делез и покушај легализације криминалом
стеченог монопола Мирослава Мишковићу кроз ту продају".

  

Уз писмо надлежнима у ЕУ који су задужени за пријем Србије и одељењима Комисије ЕУ
задуженим за монопол, корупцију и криминал Радуловић, према речима Хоровица,
доставио је и извештај Агенције Владе Србије за борбу против корупције
(www.antikorupcija-savet.gov.rs) који има негативан став о начину продаје Ц маркета.

  

Хоровиц је навео да је конференција за новинаре сазвана на изричит захтев
Радуловића. У допису ЕУ чији је сиже прочитао Хоровиц, Радуловић сматра да је Ц
маркет продат у бесцење под притиском владе Војислава Коштунице.

  

"Куповином Ц маркета у којој је директно учестовала, влада Војислава Коштунице
суштински је наложила да се Ц маркет мора продати онако како је продат и власништво
над већинским пакетом акција пренети на Делту", навео је он.

  

Бивши дугогодишњи генерални директор Ц маркета је у бекству и против њега се води
поступак у Специјалном суду у Београду јер је оптужен да је био један од вођа "стечајне
мафије".
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Према наводима Радуловића, у том незаконитом налагању и условљавању да се
проведе такав план учествовао је министар полиције Драган Јочић, министар за
приватизацију Предраг Бубало и непосредно Војислав Коштуница.

  

Радуловић је у писму органима ЕУ указао да је ЕУ дужна да реагује због тога што не
може дозволити да се преузимањем Делта максија у чијем је аштаву Ц маркет задрже
монополи не само у ЕУ, већ и на границама Уније.

  

На питање да ли је продаја друштвеног удела Ц маркета била нелегална јер је тада
важећи устав признавао друштвени капитал, он је подсетио да, према Агенцији за
привредне регисте (АПР), у Ц маркету има 23,23 одсто друштвеног капитала, истичући
да је први интерес државе заштита тог капитала.

  

Хоровиц је рекао да друштвени капитала у Ц маркету неће бити заштићен "уколико се не
предузму мере контроле и сазнања о томе - ко је власник Хемслејд трејдинга (који се
води као власник Делта максија) и којим новцем је купљен Пример Ц".

  

Хоровиц је навео још један акспект тог, како га је назвао, "претећег купопродајног
уговора" - питање пореских обавеза, односно где се плаћа потез на промет дела удела
Ц маркета у Делта максију, када се види да тргују два инострана предузећа (досадашњи
власних Делта максија) кипарски Хемслејд трејдинг и белгијски Делез.

  

(Бета)
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