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Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 27. listopada 2010. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) na sjednici održanoj 27. listopada
2010. Nadzorni odbor primio je na znanje izvješće Uprave o poslovanju u trećem tromjesečju i razdoblju
I-IX 2010. godine te rezultate poslovanja za treće tromjesečje i razdoblje I-IX 2010. godine.
Ukupni prihodi od prodaje Genera Grupe u trećem kvartalu 2010. na konsolidiranoj razini iznose 44,651
milijuna kuna, dok su u istom razdoblju 2009. iznosili 42,502 milijuna kuna, što predstavlja porast od čak
5%. Porast prihoda te pozitivni pomaci na razini operativne dobiti u trećem tromjesečju pozitivna su
posljedica povećanja izvoza, bolje iskorištenosti kapaciteta kao i implementacije mjera štednje. U
razdoblju I-IX 2010. ukupni prihodi od prodaje na konsolidiranoj razini iznose 142,53 milijuna kuna, dok
je u 2009. godini, u istom periodu ostvareno 148,17 milijuna kuna. Na spomenuti pad od 4% indirektno
su utjecali nepovoljni učinci financijske krize i gospodarska recesija kao i otežana naplata potraživanja u
okruženju uslijed koje je Genera Grupa zauzela konzervativniji pristup u plasmanu robe usmjerivši se
isključivo vrlo pouzdanim i provjerenim partnerima. Bruto dobit na razini devet mjeseci iznosi 70,814
milijuna kuna, dok je operativna dobit ostvarena u iznosu od 7,291 milijuna kuna. Neto dobit nakon
manjinskog interesa iznosi 4,104 milijuna kuna. Mjere stroge kontrole troškova te racionalizacija
planiranih aktivnosti utjecali su na smanjenje općih i administrativnih troškova za ukupno 4% u odnosu
na ostvarene troškove u istom razdoblju 2009. godine.

Unatoč nepovoljnom gospodarskom okruženju, Genera Grupa sustavno investira značajna sredstva u
modernizaciju proizvodnih pogona i procesa, pripremu registracijskih dosjea za postojeće proizvode na
novootvorenim tržištima te u razvoj novih proizvoda, a posebno dezinficijensa. Očekuju se da će sva
navedena ulaganja dugoročno povećati konkurentnost svih društava unutar Grupe u sve zahtjevnijim
tržišnim okolnostima. Istovremeno i intenzivno provode se sve potrebne regulatorne pripreme i
prilagodbe za nadolazeći ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Povećanje tržišne konkurentnosti i
regulatorno usklañivanje s najboljom praksom Europske unije ključni su čimbenici rasta kompanije kao i
preduvjet ostvarivanja dodatne vrijednosti za dioničare.

U skladu sa člankom 261. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i zbog privremene odsutnosti
predsjednika Uprave, g. Ivana Drpića, Nadzorni odbor donio je odluku i o privremenom imenovanju
predsjednika Nadzornog odbora, g. Ivana Majdaka, za zamjenika predsjednika Uprave kako bi se u
narednom razdoblju omogućilo nesmetano funkcioniranje i valjano zastupanje Društva.

Više informacija o Generi možete pronaći na www.genera.hr
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Kontakti:
Ana Bagarić, Direktorica Korporativnih komunikacija, +385 1 33 88 603, ana.bagaric@genera.hr
Janko Štefanek, Direktor Financija i Korporativnih integracija, +385 1 33 88 70, janko.stefanek@genera.hr
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