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Zadeva: Javno pismo v zvezi s prijavo nasprotja interesov
Spoštovani g. predsednik Boris Štefanec,
Skupnost Državljani proti razprodaji (DPR), katere članica je tudi SINTEZA-KCD, vam je dne
21.3.2015 posredovala prijavo evidentne kršitve poslovnih uzanc in pozitivne zakonodaje v
postopku prodaje podjetja Telekom Slovenije (TS). Slovenski državni holding (SDH) in vlada
RS, ki ji je predsedovala gospa Alenka Bratušek je namreč za svetovalca pri postopku prodaje
najel podjetje Citigroup, ki spada v širši interesni krog podjetij Deutsche Telekoma (DT), saj
je njegov borzno-finančni posrednik. Ko se je DT začel zanimati za nakup našega podjetja
Telekoma, se je preko istega posrednika Citigroup znašel v navskrižju interesov in povsem
realne možnosti za posredovanje notranjih (zaupnih) informacij, s katerimi razpolaga
Citigroup. V obravnavani prijavi nasprotja interesov navajamo tudi vrsto negativnih referenc
Citigroupa, ki so jih pristojni ob izbiri svetovalca, kot vse kaže spregledali oz. povsem
zanemarili.
Nenavaden umik Deutsche Telekoma iz konkurenčne tekme tik pred oddajo obvezujočih
ponudb – ob tem, da naj bi po nekaterih informacijah o tem bil predhodno seznanjen tudi
edini preostali konkurent, sklad Cinven – nakazuje tudi na velike možnosti usklajenega
delovanja, vse do končnega prevzema DT.
O tem navskrižju interesov smo obvestili tudi Vlado Mira Cerarja, ki pa po naših
informacijah glede tega vprašanja ni reagirala in Citigroup ni odslovila, prav tako pa ni
sprožila notranje preiskave, koliko ta dvojna vloga Citigroupa je že in lahko še škoduje
Sloveniji. Dejstvo je, da se lahko prodaja Telekoma preveša v zadnjo fazo, Vlada in SDH kot
prodajalec pa evidentno nista ustrezno zaščitila nacionalnega in gospodarskega interesa
Slovenije.
Če bo do prodaje prišlo pod sedanjimi pogoji, bo to nedvomno zanimiv primer tudi za
pristojne instance pri EU oz. Mednarodno sodišče. Zato vas pozivamo, da urgentno reagirate
in opozorite Vlado RS, da se nahaja v čudni in neprijetni situaciji, če bo s postopkom prodaje
nadaljevala.
Glede na velik pomen obravnavane zadeve in tudi veliko zanimanje javnosti (glej tudi
priponko) vas prosimo, da nas obvestite, ali ste našo Prijavo že obravnavali oz. kakšna so
glede navedb vaša stališča, da se bomo lahko odločili glede naših nadaljnjih postopkov.
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