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Генекс кулу је данас, на јавном надметању, за 2,4 милијарде динара, купила фирма
Еурека бар д.о.о. Од седам заинтересованих купаца, највише новца је понудила фирма
чији је власник Александар Кајмаковић - контроверзни бизнисмен који је власник бројних
београдских угоститељских објеката. Поред тога што се бави угоститељством,
Кајмаковић је пре две године био ухапшен због сумње да је сарађивао са Вељком
Беливуком, пише портал Нова.рс.

  

  

Нова.рс наводи да је Кајмаковић, познатији као Аца Босанац, власник ресторана
„Темперамент“ који се налази у Бетон хали, потом ноћног клуба „Lafayette“ у
Карађорђевој улици, клуба „Casina“ на Теразијама. Такође, у свом власништву поседује и
хотел „Casina“, затим клуб „Театро“ у Сарајевској, те сплав „Порт“ код Ушћа. Списак се
овде не завршава, с обзиром на то да је Кајмаковић власник и кафића „Caffe Theatre“
познатији под називом „Код коња“, потом кафића „Боутиqуе“ и ексклузивних апартмана
под истим именом, а у Скадарлији држи „Три шешира“, „Два голуба“ и „Златни бокал“.
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Такође, према наводима Нова.рс, он поседује и и возни парк, међу аутомобилима које
има су „масерати“, неколико џипова, међу којима је и „хуммер“.

  

Нова.рс подсећа да је Кајмаковић 2021. године био ухапшен је због сумње да је
сарађивао са Вељком Беливуком.

  

Продата Генекс кула за 2,4 милијарде динара

  

Генекс кула је продата за 2,4 милијарде динара. За куповину се надметало седам
купаца, а ко ће потписати уговор још неко време ће бити непознаница, пошто је крајњу
цену излицитирао - заступник купца.

  

Седам купаца надметало се за куповину Генекс куле чија је почетна цена била 834
милиона динара.

  

Лицитацију у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника на кратко је
прекинуо народни посланик и еколошки активиста, Александар Јовановић Ћута, па је
позвана и полиција. Присутна је и Радмила Васић из Двери. Ћута и Васић све време су,
док је трајала лицитација, узвикивали: „Не прихватамо“.

  

Генекс кулу су, подсетимо, прво нудили за две милијарде динара. Па за 1,46 милијарди
динара. Сада, трећи пут за мање од годину дана, Генекс кула у Београду – тачније њен
пословни цео – почетком јануара понуђена је на продају за нешто више од 834 милиона
динара.

  

Први пут се у огласу појавила и напомена стечајног управника да је Генекс кула –
споменик културе још од 2021. године и да Република Србија има право прече куповине.
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До трећег круга се дошло, али је продаја ишла кроз јавну лицитацију.

  

Нови власник управо је купио пословни део Генекс куле, која се састоји од 28 посебних
делова површине 14.943 квадрата, затим пословни простор од 27. до 37. спрата
површине 1.450,39 квадрата, као и пословни и гаражни простори површине у основи
9.023 квадрата и десет гаража од 6.445 квадрата.

  

Стамбено-пословни центар Генекс проглашен је за споменик културе у новембру 2021.
године, подсећа се у огласу стечајног управника.

  

(Нова.рс, Н1)
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