Вук Ђоковић: Очекујемо четири понуде за Телеком Србије
Шеф владине радне групе за продају Телекома Србије Вук Ђоковић изјавио је за агенцију
Бета да се на тендеру за Телеком очекују најмање четири понуде. Он је објаснио да је
статус званичних понуђача на тендеру добило шест компанија - Телеком Аустрија, Дојче
телеком (Deutche), Турксел (Turkcell), Америка мовил (America), Ведер инвестментс
(Weather) и Франс телеком (France).
"Не очекујемо да се свих шест компанија јави на тендер, али мислимо да имамо четири
веома озбиљна понуђача ", казао је Ђоковић. Он је подсетио да је првобитно седам
компанија доставило пријаве за учешће на тендер, али руском фонду Алтимо није
дозвољено да на тендер учествује и са компанијом Вимпелком и са Туркселом, тако да су
они изабрали да учествују преко компаније Турскел.
Ђоковић је казао да се нада да неће бити даљег продужавања тендера и да ће читава
трансакција око продаје и исплате новца бити завршена почетком јесени.
"Рок за достављање понуда је продужен до 21.марта јер је морало да се реши веома битно
питање - да ли ће грчки ОТЕ продати својих 20 одсто акција у Телекому Србије или не",
казао је он.
То је решено почетком фебруара, рекао је Ђоковић, када је Влада Србије добила званично
писмо да је ОТЕ српеман да уђе у заједничку продају акција Телекома.
"Тренутно се са грчком страном преговара на који начин ће бити уподобљена понуда како
би заједнички продали 51 одсто акција Телекома Србије", казао је он.
Државни секретар у Министарству финансија и шеф радне групе за продају акција
Телекома Србија додао је и да је минимална цена од 1,4 милијарде евра за 51 одсто
капитала Телекома Србије задовољавајућа за ОТЕ.
"Преговори су у току, грчка делегација је више пута била у Београду и све се ради да се
процес оконча у предвиђеном року", истакао је он прецизирајући да се преговара о начину
како да се технички изведе заједничка продаја акција.
Ђоковић је објаснио да су током јануара потенцијални купци имали могућност да посете
компанију и разговарају са менаџментом, а одржани су и састанци понуђача са члановима
Радне групе.
"Нису представници свих шест компанија посетили Телеком, али то не значи да неки нису
заинтересовани за учешће на тендеру", додао је и истакао да су неке компаније недавно
добиле статус понуђача, а да неке пролазе кроз реструкутрирање и спајање са другим
компанијама. То се односи на руски Вимпелком, који је у власништву Михаила Фридмана
и египатски Ведер инвестментс, који је од почетка године преименован у Винд телеком
(Wind telecom), који су у поступку припајања.

Шеф радне групе за продају Телекома Србије Вук Ђоковић казао је да би десетак дана
након 21. марта, када истиче рок за достављање понуда за Телеком, требало би да буде
буде одржана аукција на којој би се надметале компаније које понуде више од минималне
цене од 1,4 милијарде евра за 51 одсто акција. Победиће онај ко буде дао највећу понуду и
тада ћемо начелно потписати уговор јер је за завршетак трансакције потребно да се добију
и регулаторне дозволе држава у којима Телеком има компаније, у Републици Српској и
Црној Гори.
"Антимонополска комисија у Србији брзо може да одговори, али у другим државама ти
поступци могу да трају и по четири месеца. Тек по добијању дозвола биће затворена
трансакција у којој купац плати и добије власништво над акцијама", казао је Ђоковић. Он
сматра да ће Телеком Србија и после продаје 51 одсто акција наставити одлично да
послује на српском тржишту и у региону.
"Телеком је већ био продат и сада има приватног мањинског власника и због тога је
компанија боље вођена и боље пословала", казао је он.
Ђоковић је подсетио да ће Влада Србије задржати више од 20 одсто акција у Телекому и
да ће и даље представници државе бити присутни у компанији и учествовати у
управљању, а држава ће добијати дивидене пропорционално власничком уделу.

