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Компанија "Максим медија", чији су власници Ружица и Милош Крџић, купила је јутрос
телевизију Студио Б за 530.000 евра.

  

  

Ово је потврђено у Агенцији за приватизацију на јавном надметању на коме је једини
учесник била компанија Максим медија.

  

"Максим медија" власник је националне фреквенције Хит радија и регионалних станица
ТДИ, ЈАТ и Каролина.

  

  

Нова власница Студија Б Ружица Крџић

  

- Максим медија се десет година бави медијима и преузимање компанија је природан
поступак ширења наше групе - изјавила је Ружица Крџић након окончања поступка
јавног надметања, не желећи да говори о тренутном тешком стању медија и мотивима за
куповину београдске телевизија.

  

Она је додала да ће о плановима за Студио Б моћи да говори после потписивања
купопродајног уговора, што се очекује у наредних двадесетак дана.
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  Јавни позив за прикупљање понуда за приватизацију регионалне телевизије "Студио Б"објављен је крајем јуна, а рокови за достављање понуда су неколико пута продужавани.Власник "Студија Б" је Град Београд, а процењена вредност капитала те медијске кућеје 528.626 евра.  Скупштина Београда усвојила је одлуку да се "Студио Б" понуди на продају за 51 одстопроцењене вредности, ако та градска информативна кућа не буде приватизована до 1.новембра.  (Блиц)  Власницима ТДИ радија продат Студио Б  Компанија Максим медиа доо условно је проглашена за купца Студија Б и то за 530.000евра, што је за 1.374 евра више од процењене вредности.  Максим медиа доо је компанија у власништву Милоша и Ружице Крџић, власникаградског ТДИ радија и основана је 2007. године.  Агенција за приватизацију условно је прогласила компанију Максим медиа доо за купца,а сада следе провере код регулаторних тела и потписивање уговора се очекује за 15 до20 дана.  Досадашњи власник Студија Б био је Град Београд, а процењена вредност капитала темедијске куће је 528.626 евра. Како је речено приликом отварања понуда, Максим медиадоо је за Студио Б понудила 530.000 евра.  То је уједно била и једина понуда, док је још осам компанија било заинтересовано заградску телевизију.  Максим медиа доо се налази на истој адреси на којој је и предузеће ТДИ радиотелевизија доо, које послује од 1997. године и познато је по слушаној радио станици.Директор предузећа је Ружица Крџић.  

  Ружица Крџић  "Максим медија има десет година искуства у раду са медијима и преузимање компанијаје природни корак у ширењу наше групе", рекла је Ружица Крџић.  Милош Крџић је био власник компаније ТДИ радио телевизија до 4. јуна 2015. године,када је стопостотни удео формално преузела Крџићева компанија Максим медиа плусдоо, која је основана у фебруару ове године.  Иста компанија је власник и Радија ЈАТ, Каролина и Хит ФМ.  "Аквизиција Студија Б била је природни следећи корак у даљем ширењу наше компаније,првенствено зато што препознајемо и поштујемо снагу бренда Студија Б. Уверени смо даћемо спајањем нашег дугогодишњег искуства у области медија, са емитером који јеутицајан и цењен, постићи одличан резултат. Циљ нам је уређење и унапређењепрограмског концепта радија и телевизије у квалитетнији програм, којим ћемо наставитиредовно информисање грађана. У нашем даљем раду ка остваривању нове визијеСтудија Б очекујемо пуну подршку постојећег тима, односно запослених и руководства",саопштила је Максим медиа.  Јавни позив за прикупљање понуда за приватизацију телевизије Студио Б објављен јекрајем јуна, а рокови за достављање понуда су неколико пута продужавани.  Скупштина Београда усвојила је одлуку да се Студио Б понуди на продају за 51 одстопроцењене вредности, ако та градска информативна кућа не буде приватизована до 1.новембра.  Студио Б продат Максим медији за 530.000 евра  Телевизија Студио Б из Београда продата је данас за 530.000 евра предузећу Максиммедија д.о.о. чији је законски заступник Ружица Крџић.  На данашњем јавном надметању у Агенцији за приватизацију није било других понуђачаза Студио Б, а комисија је констатовала да је пријава Максим медије по закону.  Ружица Крџић рекла је да се нада да ће искуство које има та компанија у вођењу некихрадио станица, али и искуство запослених на Студију Б допринети да та телевизијауспешно послује у времену које следи.  (Н1)  
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