
Јунајтед Група: Ана Брнабић, заједно са таблоидима, подмеће да смо ми самоукинули наше програме - она се ставила на страну Телекома и показала да закони нису једнаки за све
понедељак, 27 јануар 2020 16:12

 Јунајтед Група саопштила је да је премијерка Србије Ана Брнабић, обраћајући се
грађанима Србије преко телевизије Пинк, нападајући Јунајтед Групу, потврдила да у
Србији закони нису једнаки за све.

  

  Унитед Група је навела да таблодини спинови нису били довољна обмана Телекома,
већ је део пословне преписке Унитед Групе, као страног инвеститора, и државног
Телекома премијерка Брнабић донела пред камере, заборављајући притом да грађанима
каже истину.   

"Када уговор истекне не може Телеком да настави бесплатно да користи наше канале,
јер би то била пљачка и злоупотреба нашег сигнала. Нисмо ми самоукинули наше
програме како премијерка покушава заједно са таблоидима да нам подметне, већ смо
управо од Телекома тражили легални уговор, одбијајући као преговарача непостојеће
правно лице Супернову", истиче се у саопштењу Јунајтед Групе.

  

Додаје се и да запањује изјава премијерке да је Јунајтед медија могла да тражи "једну
милијарду евра за своје канале и да државни Телеком мора да каже да важи само да не
би искључили Н1".

  

"Јасно је да је у питању замена теза, јер смо објавили јавну понуду за програм Н1 по
цени од 0.4 евра, а Телеком до данас игнорише понуду за канал од општег интереса свих
грађана", подсећа Јунајтед  Група.

  

Премијеркино обраћање јавности је, према оцени Јунајтед Групе, само још једна потврда
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да Телеком покушава да елиминише ту компанију као конкуренцију уз помоћ државе и
ојача свој монопол широм Србије.

  

"Управо Јунајтед Група тражи фер, транспарентну и равноправну тржишну утакмицу,
примену јасних и истоветних правила игре за све учеснике на тржишту и усаглашавање
са најбољом праксом у Европској унији. Само фер конкуренција је у најбољем интересу
крајњих корисника", поручује се у саопштењу.

  
  

Када уговор истекне не може Телеком да настави бесплатно да користи наше канале,
јер би то била пљачка и злоупотреба нашег сигнала. Нисмо ми самоукинули наше
програме како премијерка покушава заједно са таблоидима да нам подметне

    

Равноправна утакмица, како се додаје, не може постојати уколико надлежни органи
једном оператору омогућавају ширење и унапређивање инфраструктуре по хитном
поступку, а другог онемогућавају да понуди услуге корисницима.

  

"Равноправна утакмица не може постојати уколико надлежни органи једном оператору
изричу строге услове при консолидацији тржишта, а другом оператору не захтевају било
какве услове и омогућавају монополизацију читавих градова", истиче се у саопштењу.

  

Наводи се и да равноправна утакмица не може постојати уколико надлежни органи
једног оператора подстичу у незаконитом постављању мреже, а другом оператору
уклањају законито постављену мрежу.

  

Равноправна утакмица не може постојати ако један оператор нетранспарентно
злоупотребљава јавну својину, а другом се оператору намећу неоправдана ограничења
коришћења сопствене приватне својине, поручују из Јунајтед Групе.

  

Све ове чињенице, како се истиче, само су један мали део прогона коме је изложена
компанија Јунајтед Група, као један од највећих инвеститора у Србији.
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"У исто то време, апсурда ли, директори Телекома нас оптужују да смо вође кабловског
картела, да смо радили незаконито, окривљујући нас чак и за спречавање развоја
Телекома у периоду до 2012. године, забораваљајући да су деценијама Владимир Лучић
и Предраг Ћулибрк на најважнијим функцијама у Телекому, што би значило да су
саучествовали у такозваном уништењу те компаније", оцењује Јунајтед Група.

  

Јунајтед Група позива извршну власт у Србији и, како се наводи, њиховог штићеника
компанију Телеком да престану неистинама да обмањују грађане и зауставе прогон
Јунајтед Групе.

  

"Од кључне важности за фер тржишну утакмицу јесте да надлежни органи на исти
начин третирају све учеснике на тржишту, без привилеговања или дискриминације. За
то нису потребне законске измене, довољно је само да се закони примењују на исти
начин за све", закључује Јунајтед Група у саопштењу.

  

У оквиру Јунајтед Групе послује и ТВ Н1.

  

(Н1)
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