
Мића Јовановић: Одустајем од продаје Мегатренда, био сам наиван и раскинућу уговор
четвртак, 05 децембар 2019 16:15

 Власник Мегатренда Мића Јовановић рекао је да одустаје од продаје тог Универзитета,
и да је преварен, преноси тв Прва. Јовановић је прошле седмице објавио да је, после 30
година постојања, Мегатренд продао за 56,1 милион евра немачком конзорцијуму
фондова који представља Дејан Ђорђевић.

  

  Како је рекао за телевизију Прва, редакцији те телевизије и Универзитету Мегатренд
јавили су се људи који су издавали стамбени и пословни простор Дејану Ђорђевићу,
купцу Мегатренда.   

Према њиховим речима, Дејан Ђорђевић им је остао дужан, од неколико стотина до
неколико хиљада евра.

  

Мића Јовановић казао је да је насамарен.

  
  

Господин Ђорђевић се у катастру није укњижио као власник зграде, као ни у
Привредном суду као власник универзитета. Данас ћу се видети са њим. Ако господин
Ђорђевић не буде желео да споразумно раскине уговор, то ћемо ми урадити једнострано

    

"Током дана ћу покушати да се вратим у свој кабинет. Разговараћу са адвокатима да се
раскине уговор. Признајем да сам испао наиван. Универзитет је претрпео велику
моралну штету. У наредом периоду ћу покушати финансијски да га стабилизујем", рекао
је Јовановић.
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Према његовим речима, продаја није била фиктивна, већ стварна.

  

Јовановић наглашава да Ђорђевић није испунио ниједну обавезу из уговора и да ће тај
уговор бити раскинут.

  

"Ништа од пара нисмо видели, ни ја ни запослени. Кадар је почео да се расипа", рекао је
Јовановић.

  

Према Јовановићевим речима, он ће данас да се види с Дејаном Ђорђевићем.

  

"Господин Ђорђевић се у катастру није укњижио као власник зграде, као ни у
Привредном суду као власник универзитета. Данас ћу се видети са њим. Ако господин
Ђорђевић не буде желео да споразумно раскине уговор, то ћемо ми урадити
једнострано", рекао је Јовановић.

  

(Прва ТВ)
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