Objava

Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 18. srpnja 2013. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je dana 18. srpnja 2013.
održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je provedena rasprava o izboru
predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Nakon provedenog glasovanja jednoglasno
je donesena odluka da se dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivan Majdak i
dosadašnja zamjenica Nadzornog odbora gospođa Zrinka Vuković Berić izabiru za novo mandatno
razdoblje od 29. srpnja 2013. do 29. srpnja 2014. godine. Također, sukladno članku 244,. čl.1, Zakona
o trgovačkim društvima, na ovoj sjednici provedena je i rasprava o imenovanju za člana Uprave. Nakon
provedenog glasovanja jednoglasno je donesena odluka da se gospođa Ana Hanžeković Čorak
ponovno imenuje članicom Uprave Društva na mandatno razdoblje od 28. srpnja 2013. do 1. veljače
2016., s pravom zastupanja Društva skupno s predsjednikom Uprave.

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora primljena su na znanje financijska izvješća za drugo tromjesečje i
prvo polugodište 2013. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe za razdoblje I.-VI. 2013.
godine na istoj su razini kao i prošle godine te iznose 95,8 milijuna kuna. Konsolidirana bruto dobit
iznosi 34,3 milijuna kuna, dok operativna dobit bilježi 3,4 milijuna kuna. Konsolidirana neto dobit za
promatrano razdoblje iznosi 1,7 milijuna kuna, dok neto dobit nakon manjinskog interesa u Genera
lijekovima d.o.o. iznosi 2,7 milijuna kuna.
U promatranom razdoblju, a s ciljem što boljeg pozicioniranja asortimana proizvoda, Genera Grupa
bilježi nastavak pojačanih marketinških i prodajnih aktivnosti, a posebice u segmentu humanih lijekova.
Tako su ukupni troškovi marketinga i prodaje u prvom polugodištu 2013. porasli za 6% u odnosu na isto
razdoblje prošle godine. Istovremeno, na poziciji općih i administrativnih troškova Genera Grupa bilježi
pad od 2% što je rezultat efikasnijeg upravljanja operativnim troškovima te uspješno provedenim
mjerama štednje.
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