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Η αίολη επιχειρηματολογία του υπουργού Ενέργειας, η ειρωνική θέση του για τον μεγαλύτερο
Όμιλο της χώρας που τον αποκάλεσε βενζινάδικο αλλά και η απαξιωτική του στάση όταν μας
δήλωσε “κυβέρνηση είμαι, ότι θέλω κάνω” στην συνάντηση της Πέμπτης, καταδεικνύουν τι είναι
διατεθειμένοι να κάνουν προκειμένου να πετύχουν το ξεπούλημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.
Όσο για τον όψιμο “ακτιβισμό” του απογεύματος του Σαββάτου, που επέδειξαν στελέχη της
διοίκησης των ΕΛΠΕ διευκολύνοντας την νέα 10λεπτη επίσκεψη των “μεγαλοεπενδυτών”, μόνο
προβληματισμό μας προκαλεί τόσο για το τι αυτοί αντιλαμβάνονται ως αξία των εγκαταστάσεων
μας, όσο και για το τι θα ακολουθήσει μιας και όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της Motor Oil, για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ, “όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τα
Ελληνικά Πετρέλαια είναι μεγάλοι και σοβαροί οίκοι, με συνέπεια ο υγιής ανταγωνισμός να φέρει
πολύ καλά αποτελέσματα για όλους και για τους καταναλωτές”!!!!!!
Η διαδικασία όμως της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, απαιτεί από την πλευρά της
κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες μιας και
ο μεγαλομέτοχος έχει δικαίωμα να πουλήσει το ποσοστό του, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις στα
παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποιος είναι ο λόγος που η κυβέρνηση αποφασίζει να ακυρώσει την σχέση μεταξύ δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα αντί να την χρησιμοποιήσει ως μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, αφού τα
μερίσματα τρέχουν και τα οικονομικά αποτελέσματα EBITDA καταγράφουν συνεχόμενα
ιστορικά ρεκόρ;
2. Γιατί καλλιεργείται συνεχώς και συστηματικά, μέσω κύκλων του ΤΑΙΠΕΔ και των ΜΜΕ, για
το ύψος του προσδοκώμενου τιμήματος, ότι θα είναι ικανοποιητικό το ποσό του 1-1.2 δις
ευρώ, που αντιστοιχεί στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία;
3. Ποιος αποφάσισε, με ποια κριτήρια και πότε να ακολουθηθεί ως μέθοδος αποτίμησης η
χρηματιστηριακή αξία του Ομίλου ΕΛΠΕ;
Σε αυτού του είδους τις εξαγορές είναι γνωστό ότι, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι το
EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) των τελευταίων 3-5 ετών
πολλαπλασιαζόμενο επί 10.
Το ιστορικό ρεκόρ EBITDA των τελευταίων 2 ετών κινήθηκε άνω των 800 εκατομμυρίων
ευρώ. Αυτό σημαίνει τίμημα (με ένα μέσο όρο 600 εκατομμύρια ευρώ), άνω των 6 δις ευρώ.
4. Γιατί δεν έχουν τεθεί από την κυβέρνηση η χρηματοδότηση του Business Plan και τα
κεφάλαια επένδυσης που θα πρέπει να καταβάλει ο υποψήφιος επενδυτής;
5. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου, λόγω της εξαιρετικής κερδοφορίας δεν θα
μειωθούν ακόμα περισσότερο διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις που χρειάζονται;
6. α. Οι δύο υποψήφιοι επενδυτές που περάσανε στην επόμενη φάση (Vitol, Glencore), ήταν
προμηθευτές αργού ή έτοιμων προϊόντων των ΕΛΠΕ τα τελευταία 20 χρόνια;
β. Μπορεί να μας ενημερώσει η κυβέρνηση, τι ποσά έχουν πληρώσει τα ΕΛΠΕ στους δύο
αυτούς traders τα τελευταία 5 χρόνια;
7. Έχει διασφαλισθεί από την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, να μην κατατεθεί από τον Πλειοδότη
δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών των ΕΛΠΕ;
8. Γιατί η πώληση του 50.1% δεν είναι ξεκάθαρο ότι εμπίπτει στη Νομοθεσία περί
αποκρατικοποιήσεων από την στιγμή που πουλάει τις μετοχές της και η Paneuropean;

