- SPOROČILO JAVNOSTIM - 13.4.2015
Ob izteku roka za oddajo ponudb za nakup Telekoma Slovenije VZMD pristojne sprašuje, ali bodo le reagirali na očitni konflikt
interesov in ravnali odgovorneje kot kaže v primeru NKBM
Ob današnjem izteku roka za oddajo zavezujočih ponudb za nakup tričetrtinskega deleža družbe Telekom Slovenije,
d.d., in številnih neuradnih informacijah o mizernih ponudbah, v VZMD ponovno opozarjajo tudi na sporen postopek
prodaje NKBM, popolnoma podržavljene z razlastitvijo 100.000 delničarjev.
Medtem ko je VZMD, preko Ustavnega sodišča, neuspešno poskušal začasno zaustaviti postopek prodaje NKBM, bi
utegnili imeti nasprotniki prodaje Telekoma dobre možnosti za začasno zaustavitev prodaje. Ob tem iz VZMD
pristojne sprašujejo, ali bodo vendarle pričeli z oz. sprejeli ustrezne odločitve spričo očitnega konflikta interesov tudi
pri postopku prodaje Telekoma Slovenije.
Skupnost »Državljani proti razprodaji« - s katero VZMD sodeluje vse od januarske javne tribune v Cankarjevem
domu (VIDEO REPORTAŽA) - je namreč že 21. 3. 2015 na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) naslovila
utemeljeno Prijavo nasprotij interesov pri prodaji Telekoma Slovenije.
V slednji opozarjajo predvsem na dejstvo, da je ameriška banka Citigroup svetovalec prodajalca (Slovenski državni
holding - SDH), hkrati pa je tudi borzno-finančni posrednik Deutsche Telekoma, enega najresnejših interesentov in
verjetnega končnega kupca Telekoma Slovenije. Ob tem se sprašujejo, ali je mogoče preprečiti konflikt interesov, če
je korist, ki si jo skupina Citigroup obeta od sodelovanja z Deutsche Telekom, večja od sodelovanja z SDH. Hkrati
navajajo tudi vrsto negativnih referenc Citigroupa, ki so jih pristojni v SDH ob izbiri svetovalca, kot vse kaže
spregledali oz. zanemarili.
Čeprav v VZMD prodaji državnih podjetij in privatizaciji načeloma ne nasprotujejo pa so prepričani, da je pri tovrstnih
postopkih - tako v primeru Telekoma, kot tudi NKBM - potrebna zadostna transparentnost ter posebna previdnost, saj
lahko v nasprotnem primeru pride do velikega oškodovanja države in državljanov, ter nepopravljivih posledic, tako za
obstoječe male delničarje Telekoma Slovenije, kot tudi razlaščene delničarje NKBM, ki bijejo bitke na Sodiščih.
V zvezi s tem je, ob 25. obletnici demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji, Predsedniku Državnega zbora RS pisal
tudi takratni član Skupščine Republike Slovenije, Zasl. prof. dr. Peter Glavič ter predlagal srečanje Predsednika Vlade
RS, Predsednika Državnega zbora in vodstva SDH s predstavniki Civilnih iniciativ in strokovnimi sodelavci VZMD, na
katerem bi poiskali vsestransko primerno rešitev, brez obremenitev države in javnih financ.

