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#DO KONCA SIJEČNJA I KONKRETNE PONUDE?#
Uljanikovi radnici u Puli od jutros su ponovno na poslu, a tijekom
dana očekuje se i odluka hoće li raditi ili nastaviti štrajk.
Uljanik je danas objavio da je zbog
investitora produljio radno vrijeme
room) i provođenja dubinske analize
radnim danom raditi dva sata dulje,

iskazanog interesa potencijalnih
sobe za pregled podataka (data
pa će data room do 18. siječnja
do 18 sati.

Zbog iskazanog interesa potencijalnih investitora, odlukom Uprave
Uljanika, rad sobe za pregled podataka i provođenja dubinske analize
se produžava - radno vrijeme data rooma do 18. siječnja će trajati
svaki radni dan od 8,00 do 18,00 sati (umjesto od 8,00 do 16,00 sati).
Radno vrijeme subotom ostaje od 9,00 do 13,00 sati, izvijestili su iz
Uljanika u objavi putem Zagrebačke burze.
Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat i
predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić u petak su izjavili da postoje
dva ozbiljna zainteresirana partnera za Uljanik grupu koja obavljaju
dubinsko snimanje, a ministar je izrazio nadu da će do 25. siječnja
doći do barem još jednog odnosno dva iskaza interesa.
Kako je tada rekao Horvat, u ovom trenutku postoje dva ozbiljna
zainteresirana partnera koji pregledavaju data room i koji se
informiraju o statusu i stanju unutar brodogradilišta Uljanik i 3.
maj. Riječ je zajedničkim snagama Fincantierija i Div grupe i jednom
od naručitelja koji već gradi brodove u Uljaniku, australskoj Scenic
grupi.
Ministar je pritom izrazio i nadu da će do 25. siječnja doći do "barem
još jednog odnosno dva iskazana interesa", odnosno konkretne
financijske ponude za strateško partnerstvo unutar Uljanik grupe.
Očekuje, naime, i interes potencijalnih partnera iz Ukrajine te
kineskih partnera.
Kako piše Poslovni dnevnik, neslužbeno se čuje da bi ovaj tjedan u
pulski data-room trebali bi doći i predstavnici jednog njemačkog
brodogradilišta.
Bez obzira na stanje i okolnosti, posebice u 3. maju u kojemu je po
prijedlogu Fine pokrenut postupak otvaranja stečajnog postupka, Horvat
je i dalje optimističan.
Od predsjednika Uprave Uljanika Emila Bulića u petak je Horvat, kako
je izjavio, dobio uvjeravanje da će oba investitora koja su trenutno u
data-roomu nakon dubinskog snimanja 25. siječnja stići i s konkretnim
1 / 2
Phoca PDF

Uljanik produžio radno vrijeme data rooma: stiže i njemački brodograditelj
Kategorija: GOSPODARSTVOAžurirano: Ponedjeljak, 07 Siječanj 2019 10:49
Objavljeno: Ponedjeljak, 07 Siječanj 2019 10:46

ponudama, te da su oba spremni sudjelovati u privremenom financiranju
do početka realizacije programa restrukturiranja.
Drugim riječima, potencijalni partner bi i prije nego njegova ponuda
bila u cijelosti prihvaćena trebao ući u aranžman s vlastitim učešćem,
a što bez uključivanje države s nekim jamstvom za slučaj da se ugovor
na koncu ne zaključi opet nije realno očekivati.
Budući da program restrukturiranja treba proći ocjenjivanje i potom
pregovore države i odabranog partnera, a nakon toga i postupak
odobravanja od Europske komisije, do ulaska strateškog partnera trebat
će, kako i sam Bulić kaže, dva do tri mjeseca. Do tada potrebno je
iznaći najmanje 150 milijuna kuna kako bi se premostilo teško
razdoblje, posebice u 3. maju u koji će danas ući izabrani privremeni
stečajni upravitelj Zdravko Čupković.
Uljanik je 21. prosinca prošle godine raskinuo strateško partnerstvo s
Kermas energijom Danka Končara te otvorio novi postupak odabira
strateškog partnera, uz najavu da otvaranja data rooma od 27. prosinca
do 18. siječnja. Prvotno je bilo planirano da soba za pregled podataka
bude otvorena radnim danom do 18. siječnja u vremenu od 9,00 do 13
sati, no potom je dva puta došlo do promjene - najprije je radno
vrijeme radnim danom produženo do 16 sati i dodatno utvrđen i rad
subotom, a sada je dodatno produženo radno vrijeme radnim danom za dva
sata.
(Hina/iPress)
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