PROFIL DE PROPRIETATE
Instituţia Media: Prime TV
Tip media: TV
- contact: adresa de corespondenţă - MD 2001, mun. Chişinău, bd. Dmitrie Cantemir 1/1, Global
Business Center; adresa postului TV – MD 2012, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1
tel/fax: +373 22 815 815; +373 22 815 851; +373 22 854 615; info@prime.md
- pagina web: www.prime.md
- acoperire/difuzare: Naţională
- periodicitate: Cotidian
- tiraj/audienţă: 47,9% sau 1.421.449 de persoane pe zi (care au vizionat minim 15 minute pe zi);
78,9% sau 2.342.450 de persoane pe săptămână (care au vizionat minim 15 minute pe
săptămână); 24,3% parte de piaţă (din volumul total de vizionare)
- sursa tiraj/audienţă: Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău
- anul ultimei auditări: Aprilie 2012
- prima apariţie: 2010
- nume anterior: - societate editoare: Întreprinderea cu Capital Străin „Prime TV“ SRL, fondator OTIV Prime Media
B.V. (100%)
- administrator: Petru Jelihovschi
S-a născut la 14 martie 1981. Este economist şi a obţinut licenţa de master la
Newport University. Deţine funcţia de director general al postului Prime TV.
Anterior a fost şi director al proiectului „Fabrica de Staruri2“ difuzat de acest
canal.
A fondat Societatea cu Răspundere Limitată „Prime TV“ (30.04.2010).
Jelihovschi este fost membru al formaţiei O-Zone.
Informaţia despre alte afaceri pe care le deţine sau le administrează Petru
Jelihovschi lipseşte.
Observaţii:
Prime TV este un post de televiziune care retransmite în Republica Moldova Pervîi Kanal, controlat de
Guvernul Federaţiei Ruse. Postul acoperă peste 96% din teritoriul ţării, potrivit Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „Apollo“.
La 30 aprilie 2010, momentul înregistrării, fondator şi singurul acţionar la Prime TV SRL este Petru
Jelihovschi (100%). La acel moment firma avea un capital social de doar 5.400 de lei. La sfârşitul anului
2010, la 13 decembrie, Prime TV SRL este transformată în Întreprindere cu Capital Străin (ÎCS) şi trece în
posesia firmei Power Investment LLC. Peste două săptămâni, la 28 decembrie 2010, ÎCS Prime TV SRL
este preluată de către OTIV Prime Media B.V., firmă înregistrată în Amsterdam, Olanda (adresa:
Bloemgracht 45, Amsterdam, Noord-Holland 1016 KD). Peste o zi, la 29 decembrie 2010, de la 5.400 de
lei, capitalul social al Prime TV este majorat la 6.934.966,8 de lei. Peste trei luni, capitalul statutar este
majorat şi ajunge la 8.564.940 de lei.
Potrivit datelor din registrele olandeze, OTIV Prime Media B.V. are în calitate de acţionari firmele: El-Dia
Corporation N.V. (Antilele Olandeze) şi OTIV Prime Holding B.V. (Olanda).
Investigaţie realizată în cadrul proiectului „How to map the media ownership in Moldova”, realizat în parteneriat de
Centrul pentru Jurnalism Independent (Bucureşti, România) şi Asociaţia Presei Independente (Chişinău, R. Moldova).
Proiectul este finanţat de National Endowment for Democracy (NED),

Detaliile despre El-Dia Corporation N.V. lipsesc. Se cunoaşte doar faptul că firma este deţinută de către
OTIV Prime Holding B.V.
La rândul său, OTIV Prime Holding B.V. se află pe aceeaşi adresă cu OTIV Prime Media B.V. (Bloemgracht
45, Amsterdam, Noord-Holland 1016 KD).
La 1 iulie 2010, ÎCS Prime TV SRL a solicitat cesionarea licenţei de emisie (seria AA nr. 073706 din
22.04.2010), eliberată pentru studioul TV cu emisie prin satelit Prime şi a licenţei de emisie (seria AA nr.
073703 din 30.03.2010), eliberată pentru studioul TV cu emisie prin eter Prime, către Prime TV SRL.
(Hotărârea nr. 87 a Consiliul Coordonator al Audiovizualului din 6 iunie 2010).
Deşi s-a vehiculat de mai multe ori că Prime TV este controlat de prim-vicepreşedintele Parlamentului
Vladimir Plahotniuc, nimeni nu a probat legătura. În iunie 2012, Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi
Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „Apollo“ sesiza Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi Procuratura Generală că Vladimir Plahotniuc este
„proprietarul a cinci radiodifuzori cu acoperire naţională“. Este vorba despre posturile de radio Maestro
FM, Prime FM şi posturile TV Canal 3, 2 Plus şi Prime TV. Reprezentanţii Asociaţiei susţin că fondatorul
companiilor titulare a licenţelor de emisie a acestor radiodifuzori este aceeaşi firmă – OTIV Prime Media
B.V. Acum câţiva ani, conform autorităţilor olandeze, fondatorul companiei era firma cipriotă Finpar
Victoria Limited. În baza unui răspuns primit din Nicosia, Cipru, Vladimir Plahotniuc figura în acte drept
proprietarul direct al Finpar Victoria Limited.
Acesta nu este singurul „OTIV“ despre care se spune că ar aparţine democratului Vlad Plahotniuc.
„Adevărul“ scria că prim-vicepreşedintele Parlamentului ar fi controlat prin intermediul firmei OTIV
Prime Financial B.V. din Olanda un pachet de 26,75% din acţiunile Victoriabank şi pe care l-ar fi preluat
Iurie Kontievschi, ruda fostului deputat şi controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.
Totodată, „Adevărul“ scria că numele companiilor „OTIV“ coincide cu iniţialele familiei Plahotniuc:
Oxana (soţia), Timofei (fiu), Inochentie (fiu) şi Vlad.
În campaniile electorale, la capitolul publicitate, Prime TV este în topul preferinţelor Partidului
Democrat, potrivit rapoartelor finaciare publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale.
Totodată, prima apariţia publică a lui Vladimir Plahotniuc a fost la o emisiune specială de la Prime TV în
iunie 2010.
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