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Ziua
Trinitas in pachetul de baza la TV-uri
Membrii Consiliului National al Audiovizualului, intruniti marti in sedinta publica, au decis sa
recomande, ieri, tuturor societatilor de retransmise prin cablu si televiziunilor digitale din tara sa
preia postul de televiziune Trinitas in pachetul de baza oferit populatiei.
Recomandarea vine in urma solicitarii scrise a PFP Daniel si a consultarii conducerii Asociatiei de
Comunicatii prin Cablu, care si-a dat acordul, precizeaza presedintele CNA, Rasvan Popescu in
comunicatul remis ieri la redactie. CNA isi mnotiveaza decizia prin faptul ca Trinitas TV reprezinta
o alternativa la posturile comerciale de pe piata si, printre obiectivele declarate, se numara:
"Promovarea valorilor nationale in context european multi-religios, multi-etnic si multi-cultural;
acoperirea unui segment al realitatii axat pe spiritualitate, educatie si cultura; posibilitatea oferita
persoanelor varstnite, bolnave sau cu dizabilitati de a participa la viata liturgica; stimularea
programelor de asistenta sociala, desfasurate de Biserica". (L.D.)

Adevarul
Voiculescu mai vrea trei televiziuni
Azi, la CNA, reprezentanţii companiei Camina Trust, firmă deţinută de familia Voiculescu, vor
solicita licenţe pentru trei televiziuni cu transmisie prin satelit: Arenna TV (sport), Top TV (muzică)
şi Business TV (afaceri). Potrivit dosarelor de licenţă, valoarea totală a investiţiei se ridică la 3,2
milioane de euro. Postul Arenna TV va difuza 97% producţii proprii, programe informative şi
divertisment.
Business TV, televiziune cu profil economic, va difuza şi emisiuni educative şi culturale, iar Top
TV este un proiect ce vizează lansarea unui post muzical. Compania Camina Trust a fost
înfiinţată în anul 1995 şi are ca acţionari Grupul Industrial Voiculescu şi Compania (56%),
Sangold (OMI) Distribution (14%), Mutual Invest (10%) şi off-shore-ul Crescent Commercial and
Maritime Cyprus (20%). Acţionari majoritari ai Grupului Industrial Voiculescu sunt Camelia
Voiculescu şi Corina Voiculescu (fiecare cu 39%). (Andreea Lupu)

HotNews.ro
Voiculescu mai deschide trei televiziuni prin satelit
de D.G.
Familia Voiculescu, detinatoarea trustului media Intact, investeste peste 3,2 milioane de euro in
trei posturi de televiziune: Arenna TV-sport, Top TV-muzica, Business TV - afaceri, relateaza
NewsIn. Solicitarea pentru trei licente de transmisie prin satelit va fi discutata de Consiliul
National al Audiovizualului in sedinta de joi.
Investitia va fi asigurata "in intregime din sursele financiare proprii ale societatii", potrivit dosarului
de licentiere depus la CNA.
Postul Arenna TV va fi o televiziune de sport care va difuza 97% productie proprie si restul de 3%
productii audiovizuale ale altor producatori. Dintre acestea, 22% vor fi programe informative, 3%
filme si 75 % programe de divertisment si de alte genuri.
Top TV, specializat pe muzica va difuza 93% productii proprii si 7% programe ale altor
producatori.
Dintre acestea, putin peste 2% vor fi stiri, peste 2% vor fi programe informative, culturale si
religioase, aproape 7 % vor fi filme si restul de peste 88% vor fi programe de divertisment si de
alte genuri.
Al treilea post de televiziune, Business TV, va difuza programe economice, de afaceri, servicii si
IT&C. Business TV va prezenta in proportie de 98% productie proprie si 2% productii ale altor
producatori. Dintre acestea, aproape 80% vor fi programe informative, peste 3% programe
educative, culturale si religioase, aproape 2% filme, iar 15% programe de divertisment si din alte
categorii.
Familia Voiculescu detine trustul media Intact, care este format din televiziune Antena 1, Antena
2, Antena 3 si Euforia, Romantic FM si mai multe publicatii, precum "Saptamana financiara",
"Financiarul", "Jurnalul national" si "Gazeta sporturilor".
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