OBAVIJEST ZA JAVNOST

Dana 11.03.2014.g. u Zagrebu je održana Glavna skupština Sunčanog Hvara d.d.
Uprava Sunčanog Hvara upoznala je dioničare da je dovršeno operativno strukturiranje koje je
dovelo do porasta svih segmenata poslovanja u posljednje tri godine. U protekle dvije godine
Sunčani Hvar je postigao operativnu dobit sukladno međunarodnim standardima hotelijerske
industrije.
Unatoč tome, opstanak Sunčanog Hvara d.d. ugrožen je zbog znatne prezaduženosti, uslijed koje
je prijeko potrebno financijsko restrukturiranje.
Nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća za 2012.g. kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni
odbor, donesene su sljedeće odluke od strane većine prisutnih/zastupljenih dioničara:
1. Primljena su na znanje godišnja financijska izviješća za 2012. godinu, kako su ih utvrdili
Uprava i Nadzorni odbor.
2. Gubitak za 2012. godinu utvrđen u financijskim izvješćima pokrit će se iz smanjenja
temeljnog kapitala.
3. Skupština je donijela odluku kojom daje razrješnicu Upravi Društva za rad u 2012. godini
4. Skupština je donijela odluku kojom daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad
u 2012. godini.
5. Donesena je odluka o izboru članova Nadzornog odbora i to: Jean Francois Ott; Nicolas
Tommasini; Tomaš Salajka; Jirí Dedera koji sa od prije izabranim članovima Sves
Desiront, Sanjom Ćurin i Tomislavom Dujmovićem čine Nadzorni odbor od 7 članova.
6. Donesena je odluka na način da je novo sjedište Društva u Hvaru, Ive Miličića 3.
7. Donesena je odluka kojom se mijenja predmet poslovanja Društva na način da se
pridodaju sljedeće djelatnosti:
* igre u casinima
* igre klađenja
* igre na sreću na automatima
* djelatnost pružanja knjigovodstvenih usluga
8. Donesena je odluka kojom se mijenja statut društva i to članak 4. i 5. Statuta, u skladu sa
donesenim odlukama o promjeni sjedišta društva i promjenama djelatnosti društva.

9. Za revizora društva za 2013. godinu, izabrana je revizorska tvrtka KPMG Croatia, Ivana
Lučića 2a, Zagreb.
Nažalost, najbitnije koorporativne odluke usmjerene na financijsko restrukturiranja, a koje su
predložene dnevnim redom od strane najvećeg dioničara Sunčanog Hvara, Orco Property Group,
S.A. (“Orco”) nisu donesene, jer je drugi najveći dioničar DUUDI (Državni ured za upravljanje
državnom imovinom) koji predstavlja Republiku Hrvatsku, glasao protiv njih.
Uprava i Nadzorni odbor Sunčanog Hvara snažno su poticali DUUDI da glasa za donošenje tih
odluka, ne samo radi toga da se omogući Sunčanom Hvaru pretvaranje obaveza u temeljni
kapital i na taj način povisi iznos temeljnog kapitala, već i da se pruži sigurnost radnicima
Sunčanog Hvara.
Orco je tijekom glavne skupštine poticao DUUDI da prihvati prijedlog za stanku tijekom glavne
skupštine, kako bi obe strane mogle raspraviti i usuglasiti predložene mjere financijskog
restrukturiranja, ali je DUUDI prijedlog odbio i glasao protiv odluka.
Sunčani Hvar izražava žaljenje zbog ovakve odluke DUUDI-a koja je dodatno ugrozila opstanak
društva u ovom kriznom trenutku.
Sunčani Hvar pridržava sva svoja prava, na sva pravna sredstva, te razmatra sve raspoložive
mogućnosti da zaštiti svoj integritet i poslovanje, koje uključuju, ali nisu ograničene i na
razmatranje pokretanja postupka predstečajne nagodbe.
U Zagrebu, 13.03.2014.
Sunčani hvar d.d.
Uprava Društva

