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»Podaljšanje roka za prodajo NLB ali druge spremembe zavez
niso bile predlagane. Slovenski državni holding nadaljuje z
aktivnosti s ciljem, da bo prodajni postopek zaključen v roku.
Želim pa poudariti, da ste zavezo Bruslju, da bo NLB prodan do
konca leta, dali prav vi, vaša vlada in kot predsednik vlade,
ki mora to zavezo realizirati, pričakujem, da bo prodajo SDH
izpeljal tako, da davkoplačevalci ne bodo utrpeli še večje
škode in da bo dosežena največja možna kupnina, ki bo v
največji možni meri predstavljala povračilo davkoplačevalskih
sredstev za dodeljeno državno pomoč leta 2013,« je premier
Miro Cerar (SMC) odgovoril bivši premierki Alenki Bratušek
(nepovezani).
Bratuškova je v državnem zboru šefa vlade vprašala, ali bo
zamaknil prodajo največje banke v državi, h kateri se je njena
vlada zavezala, da je Evropska komisija leta 2013 dovolila
sanacijo bank; pogoj za dodelitev državne pomoči
je bil
prodaja 75 % deleža NLB do konca letošnjega leta.
Nekdanja premierka z odgovorom premiera ni bila zadovoljna.
Opozorila je, da bi januarja 2016 SDH moral začeti s postopki,
aprila naj bi izbral finančnega svetovalca, a iz SDH pa so
oktobra sporočili, da zaradi prevelikih tveganj predlagajo

podaljšanje roka za 3 leta. Torej do leta 2020.
Bratuškova je dodala, da je oktobra lani tudi Cerar v pogovoru
za Blumberg ocenil, da bo Slovenija verjetno preložila prodajo
NLB. Ocenila je, da doslej za prodajo ni bilo narejeno skoraj
nič in je zato neodgovorno, da vlada ni predlagala podaljšanja
roka prodaje.
Cerar ji je odgovoril, da “ni čas za predvolilno tekmovanje”
in da vlada išče rešitve primerne času in prostoru, preko
ministrice za finance je v stiku tudi z Evropsko komisijo, se
pogovarja, a postopka prodaje ne vodi vlada, vodi ga SDH.
Na koncu je premier ponovil: »Zaveze moramo spoštovati, o
zavezi se pogovarjamo, zaveza ostaja takšna kot je, vendar pa
pričakujem, da bo prodaja izpeljana tako, da davkoplačevalci
ne bodo utrpeli še večje škode kot so jo že.«

