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UPRAVA SUNČANOG HVARA POZDRAVLJA SPORAZUM DIONIČARA I NAJAVLJUJE
USPJEŠNU SEZONU
Dogovor postignut između Orco property grupe i Hrvatskog fonda za
privatizaciju jasan je znak odlučnosti dvaju najvećih dioničara Sunčanog Hvara
da zajednički pridonesu boljitku Društva i njegovu dugoročnom razvoju.
Uprava Sunčanog Hvara izuzetno je zadovoljna dogovorom između Orco property grupe i
Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim su konačno usuglašena stajališta oko zajedničkog
rješavanja postojećih problema u Društvu i definirani temelji buduće suradnje. Dogovor
među dioničarima stvorio je čvrste pretpostavke za nastavak poslovanja Društva, daljnju
provedbu plana restrukturiranja i zajedničku realizaciju dugoročne vizije u Sunčanom
Hvaru.
„ Za Sunčani Hvar ovaj je sporazum od ključne važnosti i vjerujemo da on označava novo
poglavlje za tvrtku. Osobito ohrabruje činjenica da su oba dioničara savjesno donijela
zajedničku odluku da bez odlaganja pomognu Društvu i uložila maksimalne napore da u
ključnom trenutku iznađu rješenja koja su prvenstveno u najboljem interesu Sunčanog
Hvara i naših zaposlenika. Sada se konačno svi zajedno možemo okrenuti poslu, prije
svega pripremi nadolazeće sezone koju očekujemo s optimizmom.“ – Dirk R. Bliek,
predsjednik Uprave
Unatoč izazovima s kojima se tvrtka suočavala u proteklom razdoblju, pripreme za
turističku sezonu uspješno se provode. Ovog ljeta svi hoteli u sastavu tvrtke biti će
otvoreni, uključujući i depandansu hotela Dalmacija koja će ove sezone biti ponovno
stavljena u funkciju, čime će Sunčani Hvar dobiti dodatnih 37 soba za prodaju.
Interes gostiju za hotele Sunčanog Hvara je i ove godine velik, a osobito za tri
obnovljena hotela, Amforu, Adrianu i Rivu, čija popularnost na međunarodnom tržištu ne
opada. Premda je o prognozama za nadolazeću sezonu još uvijek prerano govoriti, sudeći
po do sada pristiglim rezervacijama realno je očekivati značajno bolje rezultate u odnosu
na prošlu sezonu. Obzirom na evidentan trend povećane produktivnosti svih poslovnih
kanala; online rezervacija, agencija i tour operatora, te sve veći broj leisure i poslovnih
grupa, cilj Sunčanog Hvara je poboljšanje poslovnog rezultata za oko 20% u odnosu na
prošlogodišnji.
Uvjereni smo da će sporazum dioničara Sunčanog Hvara i optimistične najave za
turističku sezonu označiti novi pozitivan zaokret u poslovanju najveće hvarske hotelske
tvrtke, što će značajno pridonijeti gospodarskom razvoju cijelog otoka, te učvrstiti
poziciju Hvara kao jedne od vodećih turističkih destinacija na svijetu.
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