KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

Koprivnica, 12. lipnja 2006. godine
PRIOPĆENJE

PREDMET : Podravka prodala Koprivničku tiskarnicu d.o.o.
Član Uprave Podravke Zdravko Šestak i direktor Grafičara d.d. iz Ludbrega
Franjo Beser potpisali su danas u Koprivnici ugovor kojim Podravka prodaje
ludbreškoj tvrtki 100 %-tni udjel u Koprivničkoj tiskarnici d.o.o. Time je dovršen
proces izdvajanja Koprivničke tiskarnice iz sastava Podravke, a u
transparentnom procesu koji je trajao 10 mjeseci ludbreški je Grafičar izabran
kao najpovoljniji ponuđač koji je prihvatio sve uvjete iz prodaje.
Na današnjem potpisivanju istodobno su sklopljena 4 ugovora, i to : Ugovor o
prodaji i prijenosu poslovnog udjela, Ugovor o nabavi ambalaže i drugih
proizvoda (kojim Podravka jamči višegodišnje narudžbe od Grafičara), Ugovor o
zakupu poslovnog prostora i Ugovor o opciji kupnje nekretnine. Ta 4 ugovora
čine jednu cjelinu, a Podravka i Grafičar dužni su ih sve ispunjavati kako bi bio
pravovaljan.
Inače, Ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa s novim trgovačkim
društvom KOTI Nekretnine d.o.o. na koju su prenesene nekretnine Koprivničke
tiskarnice d.o.o. Naime, vrijedna nekretnina koja se nalazi u centru Koprivnice je
izdvojena i nije bila predmet prodaje. U skladu s tim, te nastavkom proizvodnje
na novoj lokaciji, Podravka se obvezala prodati Grafičaru zemljište u
industrijskoj zoni koje je prikladno za izgradnju tiskarnice. Na tu lokaciju će se
sa sadašnje preseliti cjelokupna proizvodnja ukoliko u gradskim industrijskim
zonama to neće biti ostvarivo.
Tijekom cijelog procesa Podravka je u prvi plan stavljala brigu o radnicima,
rezultat čega je Sporazum o zaštiti prava radnika Koprivničke tiskarnice d.o.o.
Naime, prije same prodaje Podravka je s predstavnicima radnika potpisala taj
Sporazum koji maksimalno štiti radnike Koprivničke tiskarnice i nakon prodaje, i
to tako što će se 3 godine od prodaje na radnike primjenjivati odredbe
Kolektivnog ugovora Podravke, kao što se primjenjuje na radnike Podravke d.d.
Iduće tri godine radnicima se ne može smanjiti plaća, kao ni ostala materijalna
prava. Druga vrlo bitna klauzula je da se radnicima neće idućih 6 godina dati
poslovno ili osobno uvjetovani otkaz bez suglasnosti Radničkog vijeća
Koprivničke tiskarnice d.o.o.

