DIV i australski Scenic potpisali pismo namjere o gradnji putničkih brodova u Uljani
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Nedavno izabrani strateški partner u programu restrukturiranja
Uljanika, konzorcij DIV i Fincantieri u ponedjeljak su s australskom
grupacijom Scenic potpisali pismo namjere o suradnji u izgradnji
ultraluksuznih istraživačkih putničkih brodova u Uljaniku, objavili su
iz pulskog brodogradilišta. Uprava i Nadzorni odbor Uljanika prošli su
tjedan, 7. veljače izabrali konzorcij DIV-a i talijanskog
Fincantierija za strateškog partnera u restrukturiranju Uljanika.
Grupacija Scenic danas je potpisala pismo namjere s odabranim
konzorcijem-strateškim partnerom DIV/Fincantieri s ciljem suradnje na
projektu širenja svoje revolucionarne flote istraživačkih putničkih
brodova (discovery yachts), navodi se u priopćenju Uljanika.
Kako se prenosi, tim je povodom predsjedatelj grupacije Scenic Glen
Moroney izjavio "kako vjeruje da će se financijski izazovi s kojima se
Uljanik suočava u posljednjih 18 mjeseci sada okončati i da će se
brodogradilište moći usredotočiti na završetak broda 'Scenic
Eclipse'".
"Dodao je i da će izgradnja broda 'Scenic Eclipse 2' započeti odmah po
odobrenju programa restrukturiranja te da su već započeti detaljni
radovi u dizajniranju potpuno nove serije Scenicovih istraživačkih
putničkih brodova, koju bi moglo činiti nekoliko ultraluksuznih
putničkih brodova (ultra luxury cruise ships) koje će za grupaciju
Scenic izgraditi Uljanik", ističu iz pulskog brodogradilišta.
Predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić zahvalio je grupaciji Scenic na
povjerenju i podršci koju su iskazali tijekom suradnje u izgradnji
ultraluksuznog polarnog kruzera "Scenic Eclipse", kao i za
sudjelovanje u procesu dubinske analize te odabiru novog strateškog
partnera za Uljanik.
"S obzirom na to da je u završnoj fazi izgradnje ultralukzuznog
polarnog kruzera 'Scenic Eclipse' grupacija Scenic preuzela ključnu
ulogu u završetku broda odlučivši se dovršiti ga u brodogradilištu
Uljanik, unatoč činjenici da Uljanik prolazi kroz najteže razdoblje u
svojoj dugoj povijesti, podrška grupacije Scenic od velike je važnosti
za opstanak brodogradilišta i nastavak poslovnih procesa u Uljaniku",
naglašava Bulić u priopćenju.
Također je istaknuo da je dugogodišnja suradnja Uljanika i grupacije
Scenic rezultirala "bliskim i korektnim odnosima dviju tvrtki, kao i
razvojem vještina i znanja zaposlenika u izgradnji ultraluksuznih
kruzera, što u velikoj mjeri predstavlja osnovu za buduće poslovne
planove brodogradilišta Uljanik".
Bulić je kazao i kako je najbolja potvrda međusobnog povjerenja i
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kvalitete odnosa dviju tvrtki činjenica da je grupacija Scenic
izrazila namjeru nastavka suradnje s Uljanikom i izgradnje dodatnih
nekoliko ultraluksuznih polarnih kruzera u brodogradilištu Uljanik.
(iPress)
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