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#IZNOS ZA RESTRUKTURIRANJE NOVA UPRAVA PO SVEMU SUDEĆI DVOSTRUKO
POVEĆALA#
Predstavnici sindikata i Štrajkaškog odbora Uljanika u srijedu su
došli u Ministarstvo gospodarstva, a čekajući sastanak s
predstavnicima Ministarstva istaknuli su da žele da program
restrukturiranja Uljanika bude prihvaćen već danas, da još uvijek
postoji šansa da Uljanik opstane iako mu vrijeme curi.
Ministru gospodarstva Uprava Uljanika na čelu s predsjednikom Emilom
Bulićem danas dolazi s prijedlogom programa restrukturiranja
usuglašenog s Dankom Končarom, potencijalnim strateškim partnerom
odabranog još za bivše uprave.
Naznake novog programa imali su prilike čuti i Uljanikovci iz redova
sindikata i njihovih predstavnika u NO-u, koji su prisustvovali
sastanku Končara i Uprave, a glavna novina koju su imali prilike čuti
od Končara je da bi država trebala vlasnički preuzeti većinski udjel u
Uljaniku.
Budući da je ulazak Končara u škver predviđen odlukom skupštine upravo
dokapitalizacijom u novcu u iznosu od najmanje 180 do 302 milijuna
kuna, nameće se zaključak da bi zapravo država trebala osigurati
svježi kapital, a iz onoga što se čulo na sastanku u Puli, Končareva
je namjera sudjelovati kroz vlastiti doprinos unosom 25 milijuna eura,
što uključuje i potraživanja za pozajmice za isplatu plaća prije
nekoliko mjeseci.
U međuvremenu procurila je nevjerojatna brojka o novom iznosu troška
restrukturiranja Uljanika, a službeno će se potvrdu njezine točnosti
čuti nakon današnjeg sastanka u Ministarstvu gospodarstva. Više izvora
navodi kako je u mjesec dana prema novom konceptu, kojeg je razradio
Bulić trošak udvostručen, pa bi ukupno za spašavanje trebalo 1,3
milijarde eura, piše Poslovni dnevnik.
Na tom tragu je prije tjedan dana nakon sastanka s Bulićem i ministar
Horvat iznio brojku od 660 milijuna eura koje bi sa svoje strane
trebala osigurati država, što držeći se briselskog principa da svaka
strana, partner i država, osiguravaju jednak udjel, potvrđuje novu
vrijednost.
Pitanje je, međutim, na čemu se ona temelji i čime će Uprava toliki
iznos braniti pred Vladom i eventualno EK, jer je svim upućenima u
slučaj teško ocijeniti što sve uključuje i iz čega je mogao biti
izveden toliki iznos restrukturiranja. A da ministar Horvat ne vidi
rješenje za Uljanik u partnerstvu s Končarom, da se iščitati i iz
njegove jučerašnje izjave kako se intenzivno vode razgovori s dva
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moguća partnera, za koje je siguran "da imaju novac i da to žele".
"Jedan i drugi partner su Ministarstvu podastrli vrlo jasno pismo
namjere i blizu smo toga da s premijerom i Upravom dogovorimo sastanak
unutar kojeg bi možda malo s Upravom promijenili smjer aktivnosti koje
se danas događaju", rekao je Horvat dan prije najavljenog dolaska
predstavnika Uljanika i Končareve Kermas energije. Ministar je ponovio
i poruku s kojom posljednjih tjedana redovito komentira problem
rješavanja Uljanika - da bez relevantnog strateškog partnera koji
financijski može pratiti restrukturiranje, restrukturiranja biti neće.
Za nove partnere, a sudeći po dosadašnjim informacijama riječ je o
talijanskom Fincantieriju i ukrajinskoj grupaciji Smart Holding,
Horvat očekuje da ih se pusti da obave dubinsko snimanje i izađu s
projekcijama troška restrukturiranja ili kupnje.
No, to podrazumijeva i dodatno vrijeme, a njega iz 3. maja radnici
nemaju namjeru davati. Upravi Uljanika u čijem je vlasništvu taj
riječki škver, dali su rok do 17. prosinca da se izjasni o njihovim
zahtjevima za izdvajanjem iz grupacije Uljanik, smjenu direktora
Maksimilijana Percana i Nadzornog odbora, te omogući gradnju brodova.
U suprotnom, najavljuju, kako prikupljaju potpise radnika za
pokretanjem stečaja riječkog škvera i prije nego bi, po sili zakona
zbog 120 dana neprekinute blokade, trebao biti otvoren 23. prosinca,
donosi Poslovni dnevnik
Cerovac: Vjerujemo da postoji šansa za opstanak Uljanika
- Došli smo ovdje s namjerom da porazgovaramo s ministrom, da nam
objasni kakva je situacija, kako oni doživljavaju plan
restrukturiranja. Mislim da je već krajnje vrijeme, pošto smo
promijenili Nadzorni odbor koji je postavio novu Upravu, da se završi
ta saga oko programa restrukturiranja. Više nemamo vremena ni sekunde,
želimo još danas doznati što je s tim programom restrukturiranja ,
želimo da ga već danas prihvate i da on bude primijenjen odmah, jer
ako on ne bude primjenjiv mi nemamo financija potrebnih za poslovanje,
rekao je novinarima predsjednik Štrajkaškog odbora Uljanika i čelnik
Jadranskog sindikata Boris Cerovac.
Poručio je i da pod hitno, također već danas, treba naći rješenje kako
doći do novca potrebnog za isplatu plaća za rujan i listopad.
Upitan kako tumači prozivke ministra gospodarstva, poduzetništva i
obrta Darka Horvata da čitavo vrijeme iz Pule neopravdano "lopticu"
šalje u Zagreb, Cerovac je istaknuo kako je činjenica da je
Ministarstvo gospodarstva jedino mjesto gdje mogu tražiti i dobiti
rješenje za krizu koja je nastala u tom brodogradilištu.
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"Tako da to nije prebacivanje loptice već pokušaj da se ubrza proces,
da pokušamo dobiti potrebne informacije. Mi smo spremni već danas
dogovoriti sve što je potrebno. Ako treba nešto promijeniti u
programu, ako treba nešto drugo, idemo se dogovoriti, ali danas",
naglasio je Cerovac.
Odgovarajući na upit je li po njemu Danko Končar i dalje aktualan
strateški partner, istaknuo je da su predstavnici radnika odavno rekli
da im Končar kao strateški partner ne odgovara budući da su očekivali
da će on u Uljanik donijeti neke novce.
"Pogodila nas je i diverzifikacija, namjera da se tamo grade stanovi i
turistički objekti što nama nikako ne odgovara. To je jedan od
problema, ali spremni smo razgovarati, ako je to bitno da bi se uopće
prihvatio program restrukturiranja. Cijelo vrijeme nam se ministar
Horvat obraća na način kako treba imati strateškog partnera. Ako ga
oni nemaju onda je to jedino rješenje, a ako ga oni imaju onda idemo
odmah danas krenuti s novim partnerom. Ali danas ne sutra", poručio je
Cerovac.
Na upit hoće li Uljanik postojati za šest mjeseci, Cerovac odgovara
kako ne bi bili ovdje da ne vjeruju. "Još uvijek mislimo da postoji
šansa za Uljanik i zato i jesmo ovdje", rekao je. (H)

3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

