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Пре куповине Саутемптона, Драган Шолак скоро никада није давао интервјуе и
избегавао је да се појављује у јавности. Након што је постао власник енглеског
премијерлигаша, за британски Гардијан је говорио о својим страховима када су у
питању медији у Србији и зашто је изгубио у трци за права на пренос Премијер лиге.

  

  

„Не волим да будем јавна личност и надам се да ћу се ускоро вратити дискретнијем
животу“, рекао је за Гардијан Драган Шолак, власник Саутемптона и сувласник Унитед
Групе, водеће телекомуникационе и медијске групе у југоисточној Европи.

  
  

Моји главни приоритети су моја породица и голф, а онда тек бизнис. Политике нема ни у
првих 100 мојих приоритета. Политика ме не занима. Постао сам политичка личност само
зато што им нисам дозволио да промене начин на који водимо наше информативне
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канале

    

Посебно је одушевљен тиме што је прошлог викенда Саутемптон играо нерешено са
Манчестер Ситијем 1:1 на Сент Мерису и тако прекинуо низ од 12 узастопних победа
„Грађана“. Био је то „апсолутно врхунски наступ против вероватно најбоље екипе на
свету“, рекао је Шолак за Гардијан.

  

каже он и додаје:

  

„То је клуб који воли да развија играче, то је клуб који је ангажован, има одличну базу
навијача, веома је породично оријентисан и има и лепу локацију“.

  

Уз то, клупске боје су црвена и бела, баш какве има и Црвена звезда, тим за који је
Шолак навијао у младости, додаје лист.

  

Гардијан наводи да Шолаково богатство, које се процењује на 1,4 милијарде фунти,
углавном потиче од 33 одсто удела које има у Унитед Групи, холандској компанији коју је
саградио од нуле, и у оквиру које послују медији широм Балкана, укључујући и Н1.

  

Оно о чему је заиста желео да говори је политичка ситуација у његовој родној земљи,
где је председник Александар Вучић, у континуитету стезао стисак над медијима од
када је први пут постао премијер 2014. године, наводи Гардијан.

  

"Мој фокус је заиста да укажем на ситуацију око слободе медија у Србији", каже Шолак,
чији је информативни канал Н1 сада на мети председника, пише британски лист.

  

"Мислим да је Вучић пример тога како један диктатор може, правећи се фин и пристојан,
да стекне одређени углед у Европи", додаје, у знак критике оних у ЕУ који подржавају
Вучића.
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Када је вест о договору са Саутемптоном објављена, премијерка Србије Ана Брнабић
напала је Шолака на Твитеру, тврдећи да је део „олигархије“ блиске претходној власти, а
прорежимски таблоиди га често сатанизују, тврдећи да је заступник сиве еминенције
или страног утицаја, наводи Гардијан, а преноси Н1.

  

Скривени, политички мотив иза понуде Телекома

  

Шолак истиче да нема политички програм, осим жеље за поштеним изборима и да нема
везе са политичким странкама.

  

"Моји главни приоритети су моја породица и голф, а онда тек бизнис. Политике нема ни
у првих 100 мојих приоритета. Политика ме не занима. Постао сам политичка личност
само зато што им нисам дозволио да промене начин на који водимо наше информативне
канале", рекао је, додајући да се Унитед Група нашла под притиском на разне начине.

  

А ту су и права за Премијер лигу. У претходном периоду, Унитед Група је за њих
плаћала 11 милиона евра годишње. Када је прошле године дошао тренутак да се уговор
обнови, понудила је 35 милиона евра годишње у наредних шест година, али је то био
незнатан износ у односу на понуду Телекома Србије од, како се сматра, 100 милиона
евра по години, подсећа лист.

  

"Не могу да проникнем у рачуницу по којој би Телеком Србија остварио профит са
ценама које су платили за Премијер лигу, за Уефа лигу“, каже Шолак. Верује да постоји
скривени, политички мотив. Телеком Србија је порекао било какве политичке мотиве,
али други су скептични, наводи Гардијан.

  

Шолак је нагласио да његова одлука о куповини Саутемптона није била повезана с
губитком права на пренос Премијер лиге, истичући да је већ неко време желео да се
укључи у елитни спорт.
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"Породица ми каже да ме дуго нису видели тако срећног и узбуђеног због неког
пословног подухвата, тако да претпостављам да је то добра инвестиција", закључује уз
осмех Шолак, наводи Гардијан.

  

Тржиште у Србији чини само 10 одсто прихода Групе, а јасно је да је ситуација у његовој
домовини разбеснела Шолака, који више не путује тамо из страха за сопствену
безбедност, пише британски лист, који је и цитирао речи Флоријана Бибера, професора
Универзитета у Грацу, да је "мали број људи које нападају као њега" и да је "мање-више
државни непријатељ број један".

  

(Нова)
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