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ORCO PREDLAŽE ODGODU PRODAJE VIRE I PJACE I TRAŽI HITNA RJEŠENJA ZA
SUNČANI HVAR
Tvrtka Orco Property Group danas je članovima Nadzornog odbora i Uprave tvrtke Sunčani Hvar d.d.
uputila pisanu preporuku o odgodi prodaje kampa Vira i kafića Pjaca do srpnja 2010. Ovakva odluka
donesena je nakon javnih reakcija od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju.
Prodaja dvaju spomenutih objekata, koji nisu od strateške važnosti za poslovanje Sunčanog Hvara,
predložena je od strane Uprave na posljednjoj Glavnoj skupštini Društa koja je održana u Zagrebu, 3.
veljače 2010. Usvajanjem odluke većinom glasova na Skupštini, odluka je postala pravno važeća.
Glavni i jedini razlog zbog kojeg je ova mjera predložena je trenutačna financijska situacija u Sunčanom
Hvaru i hitna potreba da se pronađu rješenja koja bi imala trenutni pozitivni učinak na solventnost tvrtke.
Sredstva od prodaje bila bi upotrebljenja isključivo za smanjenje dugova tvrtke Sunčani Hvar i podmirenje
obaveza, prvenstveno prema zaposlenicima.
Budući da je Hrvatski fond za privatizaciju u slučaju provedbe ove odluke javno najavio jednostrani raskid
Javno-privatnog partnerstva i Sporazuma dioničara, Orco Property Group je donio odluku kojom se
Nadzornom odboru i Upravi Sunčanog Hvara preporuča odgoda prodaje kampa Vira i kafića Pjaca do
srpnja 2010, tj. do formalnog isteka Sporazuma dioničara. Ova preporuka rezultat je čvrstog uvjerenja
Orco Propery Group da bi raskidanje Sporazuma u ovom trenutku uzrokovalo daljnju štetu tvrtki Sunčani
Hvar i ugrozilo njen opstanak.
Podsjećamo da je Orco Property Group do sada uputio niz dopisa i poziva Hrvatskom fondu za
privatizaciju i Vladi Republike Hrvatske na koje nije dobila nikakav odgovor. Orco Property Group stoga
i ovim putem javno poziva nadležne u Vladi i Hrvatskom fondu za privatizaciju na hitan sastanak na
kojem bi se otvoreno raspravili svi problemi vezani za Sunčani Hvar i pronašla rješenja koja bi bila u
interesu svih zainteresiranih strana, a prije svega u interesu i na dobrobit tvrtke Sunčani Hvar i njenih
zaposlenika.
Orco Property Group također poziva Hrvatski fond za privatizaciju da bez odgađanja ispuni svoje obveze
preuzete Sporazumom dioničara, prije svega u rješavanju svih otvorenih pitanja između Sunčanog Hvara s
jedne strane, te Grada Hvara i Biskupije s druge strane. Od srpnja 2005. Hrvatski fond za privatizaciju nije
učinio ni jedan ozbiljan korak u smjeru rješavanja ovih pitanja što uzrokuje ozbiljnu štetu u poslovanju i
investicijskim planovima tvrtke Sunčani Hvar.
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