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KONAČNO DOGOVOR DIONIČARA SUNČANOG HVARA
Dva glavna dioničara društva Sunčani Hvar, ORCO Property Group sa 55% i Hrvatski fond za
privatizaciju s 32% dionica, postigli dogovor o rješavanju otvorenih pitanja i dogovorili buduću
suradnju

Zagreb, 15. ožujka 2011. ‐ U Zagrebu, u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Republike Hrvatske, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i ORCO Property Group potpisali su
Dogovor.
Ovaj Dogovor, potpisan od strane ministra i potpredsjednika Vlade gospodina Petra
Čobankovića, predsjednice HFP‐a gospođe Ive Galić te zamjenika predsjednika Uprave ORCO‐a
gospodina Nicolasa Tommasinija, pokriva ključne probleme društva Sunčani Hvar i postavlja
okvir za buduću suradnju dioničara.
Strane su se usuglasile i Dogovorom potvrdile da će smanjiti zaduženost Društva za 41,21 milijun
HRK, pretvaranjem dijela dosadašnjih pozajmica u temeljni kapital.
Dogovorom je definirano i dodatno rasterećenje Društva za 22,2 milijuna HRK obveza prema
glavnim dioničarima koje se odnose na kamate na pozajmice, a koje će dva glavna dioničara u
potpunosti otpisati.
Navedenim Dogovorom ujedno su se stekli uvjeti da Društvo može urediti svoje odnose s
Bankama ‐ kreditorima, čime će Društvu biti omogućeno redovno poslovanje i ispunjavanje
obveza prema vjerovnicima i zaposlenicima.

Kako bi se riješila otvorena pitanja iz prošlosti, bit će osnovano neovisno tijelo ‐ Odbor za analizu
spora. No neovisno o tome, HFP se obvezao unutar 12 mjeseci uložiti najbolje napore u
razrješavanje nerazriješenih vlasničkih sporova.
Ovaj Dogovor potvrđuje spremnost glavnih dioničara na ulaganje dodatnih napora u rješavanje
dosadašnjih sporova, osiguranje opstanka Društva i njegove financijske održivosti.
Osim toga, dogovoren je i okvir zajedničke pomoći Društvu, kojom će se osigurati nastavak
poslovanja i to na način da će HFP dati novu pozajmicu Društvu u vrijednosti 19,9 milijuna HRK i
tako biti u proporcionalnom odnosu s već postojećim pozajmicama ORCO‐a. Dodatno, HFP će
sudjelovati i u upravljanju Društvom, imenovanjem jednog svog člana u Upravu Društva.
Obje strane izražavaju zadovoljstvo potpisanim Dogovorom koji će omogućiti pripremu
nadolazeće sezone te daljnji razvoj Hvara kao svjetski poznate turističke destinacije.
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