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Независно удружење новинара Србије (НУНС) и Независно друштво новинара Војводине
(НДНВ) сматрају да куповина компаније Антена групе представља „унапред смишљен
трансакцијски механизам који је имао за циљ да Српска напредна странка новцем
грађана постане власник две телевизије за националном фреквенцијом - Прве
телевизије и О2, као и других медија којима је оснивач ова компанија".

  

  

„Сматрамо међутим да овај случај свакако није само медијски, већ да представља једну
од највећих политичких и економских афера у Србији данас“, наводе та новинарска
удружења.

  

Како је синоћ званично саопштено, компанија Антена група постигла је договор са
предузетником Срђаном Миловановићем о преузимању 100 одсто оснивачких права те
компаније у Србији и Црној Гори. Вредност аквизиције износи 180 милиона евра, а
поступак издавања дозволе регулаторних тела је у току, саопштила је Антена група.
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У власништву Антена групе се налазе две телевизије с националном фреквенцијом -
Прва телевизија, О2 ТВ, Прва ТВ Црна Гора, Плаy радио, шест кабловских канала и три
портала Прва.рс, О2тв.рс и Б92.нет.

  

Срђан Миловановић је изјавио да „с великим задовољством најављује преузимање једне
од најпрестижнијих медијских кућа у Србији и Црној Гори”, односно Антена групе.

  

“Имајући у виду беспрекоран имиџ и одличне резултате пословања медијског гиганта,
циљеви и планови ће се кретати у правцу суверене градње и даљег развоја ове угледне
медијске куће, увећања продукционих капацитета и ширења медијске платформе”, рекао
је Миловановић.

  

Телеком Србија је почетком новембра купио кабловског оператора Коперникус
технолоџи, који је био део Коперникус корпорације.

  

На питање Инсајдера колико је тачно плаћен Коперникус Технолоџи, у овој компанији
нису саопштили укупан износ, већ податак да је плаћено мање од 1.000 евра по
кориснику интернета и мултимедије.

  

Претходно је Телеком Србија у саопштењу навео податак да Коперникус Технолоџи има
више од 200.000 телевизијских и интернет корисника, али и да је за нову аквизицију
платио “мање од 200 милиона евра”.

  

(Инсајдер)

  

Видети још:  Ана Брнабић: Не видим разлог зашто би Влада преиспитивала одлуку
Телекома о преузимању Коперникуса

  

БИРН: Телевизије Прва и О2 продате корпорацији Коперникус за 180 милиона евра
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