
OTE nu vrea sa auda de Cosmorom
Vocile din Atena referitoare la soarta companiilor de telefonie din Romania se fac din nou auzite. De
aceasta data a iesit la rampa Cosmorom. Standard&Poor�s (S&P) a anuntat, ieri, ca a pus sub observatie
ratingul acordat Grupului elen de telecomunicatii OTE, dupa ce Cosmorom, divizia de telefonie mobila a
RomTelecom, a depasit termenul de plata al unui credit. In replica, Grupul elen OTE a afirmat, la un
interval scurt de timp, ca nu are nici o obligatie in acest sens si nici nu doreste sa acorde finantare
operatorului de telefonie mobila Cosmorom. Potrivit comunicatului transmis de OTE, Cosmorom nu a
reusit sa incheie, pana in prezent, un acord cu principalul sau furnizor de echipamente in privinta unor
datorii comerciale, evaluate de furnizor la 100 de milioane euro, plus dobanzile aferente. Conform
publicatiei Financial Times, Cosmorom datoreaza Companiei elene Intracom suma de 117 milioane
dolari pentru echipamente de retea si sisteme de tarifare. Chiar daca cifrele par foarte clare in afara
granitelor, oficialii Cosmorom nu au putut oferi mai multe detalii despre datoriile companiei. In termeni
duri, comunicatul OTE precizeaza ca grupul  "nu este dispus, in acest moment, sa furnizeze fonduri
suplimentare prin intermediul unei contributii a actionarilor sau o alta finantare sub forma de imprumut
care sa permita Companiei Cosmorom sa se achite de astfel de datorii, in conditiile in care nu are
obligatia juridica sa faca acest lucru" .  "OTE International si statul roman analizeaza in prezent optiunile
existente referitor la situatia Cosmorom" , se mai arata in comunicatul grecilor, in care se mai sustine si
ca negocierile dintre Cosmorom si furnizorul de echipamente continua. Nu in ultimul rand, se vorbeste
despre problemele pe care compania romana le-a adus grupului elen.  "Imposibilitatea Cosmorom de a-si
achita la timp datoriile comerciale scadente catre furnizorul sau de echipamente a determinat OTE sa intre
in incapacitate de plata referitor la o emisiune de titluri de valoare de 1,1 miliarde de euro, scadenta in
2007 (care a fost lansata de OTE Plc si este garantata de OTE), precum si referitor la o facilitate de credit
de un miliard de dolari, legata de majorarea participatiei grupului elen la capitalul RomTelecom" ,
conchide comunicatul OTE. Pe de alta parte, decizia S&P a fost determinata si de proiectele operatorului
elen. Printre acestea se afla si anuntul OTE referitor la o eventuala consolidare pe piata romaneasca de
telefonie mobila, revenirea la sistemul de rascumparare a actiunilor, precum si intensificarea competitiei
si inasprirea reglementarilor pe piata interna. Nu in ultimul rand, S&P a anuntat ca in viitor va fi acordata
o atentie deosebita capacitatii OTE de a genera lichiditati, implicatiilor financiare aferente investitiilor
facute de aceasta pe termen mediu si lung, precum si riscurile anticipate. 
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