
<b>Troica in cablul TV pentru devorarea concurentei</b>
Pe tacute, fara tam-tam, primii trei jucatori de pe piata de televiziune prin cablu din Romania se pregatesc
sa uite pentru o clipa rivalitatile si sa-l devoreze pe cel aflat pe pozitia a patra. Atrase de afacere, care ar
putea atinge 8-12 milioane de dolari, au aparut si doua fonduri de investitii straine. Cel putin asa indica
surse din piata. Dar aproape sigur este ca pana in toamna vom asista la a doua consolidare semnificativa
in industria CATV din 2003. Ne indreptam rapid spre un duopol in acest sector, dupa modelul telefoniei
mobile? N-au trecut decat trei luni de la spectaculoasa rasturnare de ierarhie in piata de cablu tv in urma
achizitiei TerraSat de catre RCS&RDS. Afacerea, cifrata dupa unele surse in jurul a 10 milioane de dolari
( 4,5 milioane cash), a propulsat RCS&RDS pe primul loc (cota de piata 22-24%) si l-a trimis pe liderul
de pana atunci, Astral Telecom, pe locul secund ( cota de piata 20%). Tranzactia a fost intermediata de
banca de investitii Communications Equity Associates, specializata in comunicatii si media. Aceasta
institutie este ocupata in prezent si cu negocierile privind vanzarea FX Communications, operator de
cablu aflat pe pozitia a patra in piata. FX Communications, care s-a numit pana in urma cu cateva zile
RomSat, este detinuta in proportie de 100% de trustul american Metromedia International Group care a
dezvoltat companii de comunicatii in Europa de Est, fostele republici sovietice si China, companii pe care
le scoate la vanzare cand ating valoarea de piata optima. Termenul de depunere a ofertelor pentru FX
Communications a fost 1 iulie, iar in 60 de zile ar urma sa fie selectat cumparatorul. Surse din piata
afirma ca primii trei operatori CATV din Romania - RCS&RDS, Astral Telecom si UPC - au depus oferte
separate,dar ca s-ar fi inteles sa cumpere "in trei" FX Communications, urmand sa imparta retelele si
fiecare sa preia zonele care il intereseaza. Credibilitatea acestui scenariu creste daca luam in calcul
obligatoriul aviz al Consiliului Concurentei asupra tranzactiei. Consiliul trebuie sa impiedice o prea mare
putere a unui singur operator pe o zona intinsa - cum ar fi Bucurestiul de pilda, unde FX Communications
este bine implantat. O preluare pe bucati ar evita deci problemele cu aprobarea tranzactiei. Acelasi surse
apropiate afacerii afirma ca au depus oferte de preluare a FX Communications si doua fonduri de
investitii straine. 
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