Objava

Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 20. srpnja 2011. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je dana 19. srpnja 2011.
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 gospoña Zrinka Vuković izabiru i za novo mandatno razdoblje
od 29. srpnja 2011. do 29. srpnja 2012. godine.

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora primljena su na znanje financijska izvješća za drugo tromjesečje i
prvo polugodište 2011. godine. U prvom polugodištu 2011. godine Genera Grupa, na konsolidiranoj
razini, ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 89,2 milijuna kuna. Bruto dobit za razdoblje I-VI 2011.
godine iznosi 33,9 milijuna kuna dok je operativna dobit na istom nivou kao u 2010. godini i bilježi 8,6
milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje 2010. godine ostvarena neto dobit ukazuje na trend rasta i
iznosi 5,7 milijuna kuna dok neto dobit nakon manjinskog interesa iznosi 6,9 milijuna kuna što je porast
od 17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rezultat I-VI 2011. uključuje i jednokratne troškove restrukturiranja, legislativne i administrativne naravi,
a koji su nastali uslijed poduzetih radnji potrebnih za uspostavu poslovanja prema novoj organizaciji.
Navedeni troškovi iznose cca. 1.2 milijuna kuna i odnose se na sve aktivnosti vezane uz promjene
naziva proizvoñača, izmjene rješenja o registracijama na svim tržištima, pripadajuće sudske pristojbe i
ostale troškove restrukturiranja. U prvom polugodištu 2011., a u cilju konsolidacije poslovanja, izvršen je
i jednokratan ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 437 tisuća kuna te jednokratni otpis zaliha u
iznosu 306 tisuća kuna.

Više informacija o Generi možete pronaći na www.genera.hr

Kontakti:
Ana Bagarić, izvršna direktorica Korporativnog poslovanja, +385 1 33 88 603, ana.bagaric@genera.hr
Ana Prelog, voditeljica Korporativnih komunikacija, +385 1 33 88 726, ana.prelog@genera.hr

1/1

