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Cotidianul
Filip: Banii pentru Mix FM, in contul lui Cancescu
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Ralu Filip, a declarat ieri ca are informatii potrivit carora
reteaua Mix va fi cumparata de SBS, trustul care mai are in Romania Prima TV, Kiss TV, Kiss FM, Magic FM. El a
spus ca nu crede ca „SBS a deschis din greseala un cont Romexterra si a pus acolo peste patru milioane de euro
pentru Aristotel Cancescu“ (presedintele Consiliului Judetean Brasov si proprietarul retelei Mix - n.r.). Contactat
telefonic, Cancescu a negat hotarit, declarind ca nu a vindut nimic inca, fiind in negocieri.
Presedintele CNA este nemultumit de felul in care ar putea influenta aceasta vinzare retransmisia emisiunilor
Prima TV pe postul local Mix TV, adaugind ca, potrivit Legii audiovizualului, „orice intelegere contractuala care
incalca libera concurenta este nula“.
Reteaua Mix are la Brasov doua canale de televiziune si patru frecvente de radio, dintre care doar una va fi
vinduta. „Pozitie mai dominanta ca asta nu exista“, a spus Ralu Filip. Aristotel Cancescu a anuntat, in urma cu trei
saptamini, ca negociaza vinzarea radio Mix FM cu ajutorul lui Cristian Burci, fostul patron Prima TV. (A.B., C.S.)

7 Plus
Reteaua Mix FM, vinduta trustului care a dat mai putin.
O decizie de afaceri extrem de ciudata s-a luat la jumatatea acestei saptamini, prin vinzarea retelei radio Mix FM,
apartinind afaceristului liberal Aristotel Cancescu societatii scandinave SBS, in numele careia a negociat Cristian
Burci. Spunem ciudata pentru ca, din informatiile care ne-au parvenit, SBS a oferit cu circa un milion de euro mai
putin in aceasta tranzactie decit francezii mega-trustului Lagardere, care detin la noi posturile de top Europa FM
si Radio 21. Lucru care naste ipoteza unei plati suplimentare pe sub masa, despre care a incercat sa afle
zadarnic amanunte si presedintele CNA, Ralu Filip.
Misteriosul cont de la Romexterra Bank
Presedintele CNA, Ralu Filip, i-a sfatuit, in sedinta de ieri, pe proprietarii retelei Mix si a trustului SBS
Broadcasting Media SRL sa ceara avizul Consiliului inainte de a realiza tranzactia. SBS, care detine Prima TV,
urmeaza sa preia o parte a licentelor din reteaua de radio Mix FM, detinuta de presedintele Consiliului Judetean
Brasov, Aristotel Cancescu, tranzactia fiind estimata la aproximativ 4 - 5 milioane de euro, potrivit editiei de
miercuri a cotidianului "Evenimentului zilei". "Vreau sa ma conving ca retransmisia postului Prima TV pe canalul
Mix TV de la Brasov nu are legatura cu apropiata vinzare de catre Canaris (detinatoarea licentei Mix FM) a unor
frecvente catre SBS", a declarat presedintele CNA, Ralu Filip, in sedinta de ieri a Consiliului. Ralu Filip a spus ca
vinzarea licentelor Mix FM cu SBS este conditionata de retransmisia Prima TV la Brasov si ca CNA va semnala
cazul Consiliului Concurentei. De asemenea, presedintele CNA i-a intrebat pe reprezentantii SBS daca au
deschis un cont la Romexterra Bank in care au pus 4 milioane de lei pentru Aristotel Cancescu, proprietarul
retelei de radio Mix FM. Reprezentantii SBS nu au vrut sa ofere detalii despre acest lucru. Aristotel Cancescu nu
a putut fi contactat pentru informatii suplimentare. B.I.

Ev.zilei
Kanal D, somat de CNA
Kanal D, somat de CNA
Consiliul National al Audiovizualului a decis sa trimita doua somatii publice postului Kanal D si una Antenei 1.
Prima somatie pentru Kanal D a fost data pentru depasirea cu zece minute a celor 12 minute de publicitate pe
ora, in intervalul 18-26 februarie. Atat Kanal D, cat si Antena 1 au mai fost somate pentru difuzarea unor reclame
nepotrivite in timpul unor emisiuni pentru copii.

