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Коперникус је, како је пренео Б92, на овом простору најавио изградњу највеће
грађевине у земљи.

  

  

"Овај комплекс објединиће не само све пословне огранке компаније Коперникус на
једном месту, већ ће у свом склопу имати и најмодернији опремљен телевизијски
студијски простор чија се градња планира за обе телевизије - Прву и О2. Пословни
објекат биће својеврсно ремек-дело архитектуре и дизајна. Амбициозни грађевински
планови ускоро ће доживети своју реализацију, а престоница ће добити небодер -
Kopernikus Tower- највишу зграду која ће све задивити и променити изглед целог
новобеоградског кварта и града", наводи се у саопштењу "Коперникуса", објављеном на
сајту Б92 који је у власништву те компаније.

  

Занимљиво је да је фирма „Kopernikus Tower“, која је купила ово земљиште,
регистрована у Агенцији за привредне регистре пре само девет дана и основна
делатност јој је изградња стамбених и нестамбених зграда.
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Власник ове фирме је фирма „Коперникус системс“ чији је власник Kopernikus Corporation
Ltd. са Кипра, а заступник ових компанија је Срђан Миловановић.

  
  

"Kopernikus" kupio zemljište na kojem je "Buvljak", za 2,36 milijardi dinara.
  
  Znaci prvo Telekom plati sugavi Koprenikus 200 miliona evra a onda oni kupe O2 i Prvu a za
kusur kupe nekoliko hektara na NBG..e ovo je prava mafija

  — Dobar Loš Vučić (@AsomakumBrother) August 16, 2019    

Подсетимо, месец дана након што је државном Телекому продала свој удео у кабловском
оператеру „Kopernikus Technology“, компанија у власништву нишког бизнисмена Срђана
Миловановића  купила је Антена групу која је власник две националне телевизије – ТВ
Прва и О2.

  

(Инсајдер, Б92)

  

Видети још:  Горан Весић: Земљиште у Блоку 43, које се налази преко пута будуће
аутобуске станице, продато за 2,36 милијарди динара; Блиц: Земљиште купила
компанија "Коперникус"
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