objava za medije
- za trenutnu objavu ADRIS GRUPA: I turistički dio Grupe ostvario pozitivan rezultat
Nadzorni odbor predložio je Glavnoj skupštini, koja će se održati 31. kolovoza 2009. u Rovinju, da se
iz nerasporeñene zadržane dobiti Društva izdvoji iznos od 114,8 milijuna kuna za isplatu dividende,
što iznosi sedam kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti jednokratno 2. listopada 2009., prema
stanju i izvodu računa imatelja dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva na dan 11.
rujna 2009.

Rovinj, 9. lipnja 2009. - Na jučerašnjoj sjednici Nadzornog odbora Adris grupe
prihvaćena su financijska izvješća za 2008. godinu u kojoj je Adris grupa uspješno
poslovala. Ukupni prihodi iznosili su 3,40 milijardi kuna, poslovni prihodi 3,18 milijardi
kuna, što je na prošlogodišnjoj razini, a prihodi od prodaje robe i usluga 3,11 milijardi
kuna, što predstavlja rast od 13 posto. Prihodi od prodaje robe i usluga na domaćem
tržištu iznosili su dvije milijarde kuna, a na inozemnim tržištima 1,12 milijardi kuna. U
istom izvještajnom razdoblju ostvarena je dobit prije amortizacije, kamata i poreza u
iznosu od 981 milijun kuna. Dobit prije oporezivanja iznosi 674 milijuna kuna, a neto
dobit 504 milijuna kuna.
TDR: I nadalje polovina prodaje ostvarena u izvozu
U promatranom razdoblju TDR je ostvario ukupan prihod u iznosu od 2,34 milijarde
kuna. Ostvareni poslovni prihodi iznose 2,30 milijardi kuna i veći su od
prošlogodišnjih za 5,7 posto. Dobit prije amortizacije, kamata i poreza iznosila je 883
milijuna kuna. Ukupna prodaja u 2008. godini iznosila je 13,59 milijardi cigareta, od
čega je 50 posto ostvareno na izvoznim tržištima, uključivši i dva nova tržišta –
talijansko i iransko.
Početkom 2008. godine započela je s radom i vlastita distribucija u
Hrvatskoj. Preuzeto je 25 posto udjela u Veletabaku, vodećem distributeru cigareta u
Srbiji, čime je dugoročno osigurana veća i kvalitetnija dostupnost TDR-ovih
proizvoda. Takoñer, preuzeto je uvozništvo u Makedoniji.
Istragrafika je pak ostvarila rast prihoda od prodaje roba i usluga za 4,9 posto,
zadržavši poziciju vodećeg proizvoñača komercijalne kartonske ambalaže u nas.
I Hrvatski duhani su, nakon višegodišnjeg procesa restrukturiranja, 2008. godinu
završili s dobiti.
Turizam: Rast noćenja i prihoda od prodaje
Podnoseći izvješće o poslovanju tvrtke, predsjednik Uprave Adris grupe mr. Ante
Vlahović je istaknuo kako je turistički dio Grupe, nakon višegodišnjih nepovoljnih
financijskih rezultata, ostvario pozitivan rezultat. Prihod od prodaje iznosili su 473

milijuna kuna, što predstavlja rast od 14 posto. Ostvareno je 2,75 milijuna noćenja, ili
za 4,6 posto više nego prethodne godine. Ostvaren je i rast prosječnih cijena od 10
posto, što je izravna posljedica znatnih ulaganja u kvalitetu proizvoda i turističke
ponude u cjelini. Operativna dobit iz poslovanja iznosi 37 milijuna kuna.
Maistra je završila prvi hotel s pet zvjezdica na destinaciji Rovinj – Vrsar, Monte
Mulini. Takoñer, u cijelosti su zaokruženi postojeći proizvodi (TN Belvedere, TN
Petalon, TN Blesička) kako bi se, sukladno strategiji pozicioniranja ponude u viši
cjenovni segment uz zadržavanje kapaciteta na istoj razini, stvorila ponuda znatno
više kvalitete - čemu će, zacijelo, pridonijeti i kupnja hotelskog kompleksa na otoku
Sv. Katarina kraj Rovinja. Povratkom ovog otočića u hrvatsko vlasništvo stvorene su
pretpostavke za daljnju preobrazbu Rovinja u destinaciju s pet zvjezdica.
Nadzorni odbor dao je suglasnost na postupak pripajanja društva Rovinjturist d.d.
tvrtki Maistra, koji će biti dovršen ove godine.
iNovine započele s radom
Nadzorni odbor je izviješten i o uspješnom spajanju društava Duhan d.d., Zagreb i
Duhan d.d., Rijeka u tvrtku iNovine radi stvaranja jednog od vodećih specijaliziranih
maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj. Tomu će znatno pridonijeti i ovogodišnje stjecanje
51 posto vlasništva u Opresi d.d. Sarajevo.
Istaknuto je kako je i Abilia d.o.o., poduzeće za upravljanje i razvoj poslovanja s
nekretninama, u 2008. godini takoñer uspješno poslovala te kako je Adris grupa
početkom 2008. godine od stranih vlasnika kupila tvrtke za uzgoj i preradu ribe
Cenmar d.d. i Marimirna d.d. Tvrtke godišnje proizvode oko 1300 tona orade i
brancina te oko 15 milijuna komada mlañi, što predstavlja polovinu ukupne
proizvodnje ribe u Hrvatskoj. Više od 50 posto proizvedene ribe izvozi se u zemlje
Europske unije. Takoñer, sredinom godine obavljeno je preuzimanje tvrtke
Marikultura Istra kao i tvrtke Bisage-Nit u Salima na otoku Ugljanu. Planovi u
segmentu zdrave hrane su znatno povećanje proizvodnje, razvoj autohtone robne
marke te pokretanje bio-proizvodnje uz veću brigu o okolišu.

Glavna skupština 31. kolovoza 2009.
Nadzorni odbor predložio je Glavnoj skupštini, koja će se održati 31. kolovoza 2009.
u Rovinju, da se iz nerasporeñene zadržane dobiti Društva izdvoji iznos od 114,8
milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi sedam kuna po dionici. Dividenda će se
isplatiti jednokratno 2. listopada 2009., prema stanju i izvodu računa imatelja dionica
kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 11. rujna 2009.
Istodobno, Nadzorni odbor Adris grupe predložio je Skupštini da dade razrješnice
članovima Uprave i Nadzornog odbora te je predložio da se u Nadzorni odbor
imenuju Rino Bubičić, dr. Tomislav Budin, Andrea Cerin, Teodora Hodak, Ivan
Lokmer, mr. Hrvoje Patajac i dr. Marica Šorak Pokrajac. Mandat članova Nadzornog
odbora traje do 31. prosinca 2012. godine.

