PRIOPĆENJE ZA DIONIČARE I JAVNOST
Hvar, 23. srpnja 2010.

SUNČANI HVAR: REAKCIJA NA NETOČNE TEZE U MEDIJIMA
Ne ulazeći u međusobne odnose dvaju najvećih dioničara, dužni smo u cilju točnog informiranja javnosti
ukazati na netočne teze koje se navode u medijima posljednjih dana, a koje se tiču poslovanja tvrtke
Sunčani Hvar.
Navodi kako zaduženje Sunčanog Hvara prema bankama iznosi 580 milijuna kuna nisu točni. Zaduženost
tvrtke prema bankama u proteklih 5 godina povećana je za 290 milijuna kuna, što je isključivo korišteno za
renoviranje postojećih hotela u sastavu Sunčanog Hvara. S obzirom da je 2005. godine Sunčani Hvar imao
105 milijuna kuna bankovnih kredita, ukupna zaduženost tvrtke prema bankama u ovom trenutku iznosi
395 milijuna kuna.
Tržišna vrijednost materijalne imovine Sunčanog Hvara prema posljednjoj procjeni iz prosinca 2009. iznosi
900 milijuna kuna, što značajno nadmašuje dugove tvrtke. Iako Sunčani Hvar neosporno ima poteškoće s
likvidnošću, omjer dugovanja i tržišne vrijednosti materijalne imovine dokazuje visoki potencijal tvrtke.
Nadalje, Sunčani Hvar, suprotno tvrdnjama u javnosti, od 2005. godine redovito isplaćuje plaće i odgovorno
ispunjava obveze prema zaposlenicima. U zimskim mjesecima 2010. godine Uprava je postigla sporazum
sa Sindikatom i Radničkim vijećem koje se u potpunosti ispunjava. Kao jedini legitimni zastupnici
zaposlenika, Sindikat i Radničko vijeće u stalnom su kontaktu s Upravom i kao takvi jedini mogu istupati u
ime zaposlenika u javnosti.
Broj noćenja u Sunčanom Hvaru 2005. godine bio je 284.282 a ne 500.000, kako se tvrdi u nekim
medijima.
Također, nužno je naglasiti da se poslovanje u Sunčanom Hvaru odvija nesmetano te da su svi hoteli u
sastavu tvrtke otvoreni.
Unatoč raskidu Sporazuma između dvaju najvećih dioničara, koji sam po sebi sigurno neće i ne može
pomoći Sunčanom Hvaru, Uprava i zaposlenici odlučni su u svojim nastojanjima da u potpunosti zadovolje
potrebe gostiju i učine sve napore da turistička sezone bude uspješna.
Pozivamo predstavnike medija da svojim odgovornim i profesionalnim pristupom pridonesu stvaranju
konstruktivne atmosfere u javnosti vezano za praćenje situacije oko Sunčanog Hvara, čime utječu na
percepciju tvrtke u javnosti, a time i na samo poslovanje.
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