IZ REGIJE – HRVATSKA

Mate Rimac predstavio Vladi
plan za privlačenje autoindustrije
u Hrvatsku
Premijer Andrej Plenković i pet ministara te predstavnici
uprava auto tvrtki Hyundai i Porsche razgovarali su u tvrtki
Rimac Automobili o potencijalu i privlačenju autoindustrije u
Hrvatsku. Hyundai je gotovo 14-postotni dioničar Rimac Automobila, a Porsche 10-postotni.
Susretu je, uzgred, prethodio sastanak premijera Plenkovića
početkom tjedna s Matom Rimcem, osnivačem jedne od vodećih
tvrtki za proizvodnju električnih vozila i tehnologije visokih performansi, nakon čega je najavljen posjet toj tvrtki u Svetoj Nedjelji.
Tijekom posjeta Rimac je uvodno predstavio studiju s konkretnim
smjernicama za privlačenje automobilske industrije u Hrvatsku.
Pritom je napomenuo da su je ozbiljno pripremali dvije godine,
naglasivši da bi Hrvatska bila privlačna proizvođačima i za druge
investicije u autoindustriji, kada bi imala i pokazala neke komparativne prednosti. Time bi, rekao je, mogla ući i u nečiji izbor kao
ulagačko odredište, no to, nažalost, trenutačno nije slučaj.
'Vjerujemo da i Hrvatska može stvoriti atraktivno okruženje da
privuče te investicije, pogotovo zato što vidimo nevjerojatne brojke
o investicijama u toj industriji u zemljama srednje i istočne Europe,
kao i njihovom pozitivnom utjecaju na poslovni i društveni ekosu-

Energia Naturalis nakon
ponude za preuzimanja drži
36,1 posto Luke Ploče
Ponudu Energie Naturalis za preuzimanje Luke Ploče prihvatilo je 119 dioničara od kojih je kupljeno ukupno 43.947 dionica
Luke Ploče, ili 10,39 posto dionica, čime je Energia Naturalis
povećala svoj udio u Luci Ploče na 36,01 posto, objavljeno je
stranicama Zagrebačke burze.

Vukovarska Energia Naturalis je, naime, 10. srpnja objavila ponudu za preuzimanje Luke Ploče, po cijeni od 412 kuna po dionici, a
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stav zemalja u kojima se to razvija', istaknuo je Rimac.
Iznio je primjere Slovačke i Estonije, koje su sa sličnim brojem
stanovnika kao i Hrvatska u zadnjih 10-ak godina od ulaganja u
autoindustriju uspjeli znatno povećati BDP-a. Rimac vjeruje da je
to moguće i u Hrvatskoj.
'Ključ uspjeha za autoindustriju je strategija i vizija zemlje što
želi i gdje stići u tom smislu. Vjerujem da je sada pravo vrijeme da
Hrvatsku zahvati tzv. treći val investicija u autoindustriju jer smo u
zadnjih 10 i više godina to propustili', konstatirao je Rimac.
Pojasnio je da je prvi val tih investicija zahvatio Češku, Poljsku,
Mađarsku i Slovačku, u drugom valu ponovno Slovačku te Rumunjsku, dok bi u trećem mogla biti Hrvatska, za što su zainteresirani svi Rimčevi partneri, kao i predstavnici Hyundaija i Porschea.

rok važenja ponude istekao je 7. kolovoza. Tu je ponudu prihvatilo
119 dioničara Luke Ploče, od kojih je Energia Naturalis kupila ukupno 43.947 dionica ili 10,39 posto dionica Luke Ploče. Kako je prije
ponude za preuzimanje Energia Naturalis imala 108.362 dionice,
odnosno 25,62 posto udjela u temeljnom kapitalu Luke Ploče, tako
sada nakon ponude za preuzimanje ukupno drži 152.309 dionica
Luke Ploče, a koje predstavljaju 36,01 temeljnog kapitala tog društva. Te dionice Energiji Naturalis daju pravo na 152.309 glasova na
glavnoj skupštini Luke Ploče, što predstavlja 36,11 ukupnih prava
glasova na toj skupštini. Inače, Upravno vijeće Hrvatske agencije za
nadzor financijskih usluga je 5. srpnja odobrilo vukovarskoj tvrtki
Energia Naturalis objavljivanje ponude za preuzimanje Luke Ploče
po cijeni od 412 kuna po dionici.
Energia Naturalis je, uzgred, holding tvrtka koja u svom vlasništvu ima 20-ak tvrtki, od kojih su najpoznatije okupljene u PPD
grupu (Prvo plinarsko društvo). PPD je u listopadu 2014. postao
najveći pojedinačni dioničar Luke Ploče nakon što je stekao gotovo
15 posto vlasništva na javnoj dražbi putem Zagrebačke burze
te još 1,53 posto udjela putem trgovinskog sustava Zagrebačke
burze. U međuvremenu je PPD povećao svoj udio u Luci Ploče na
24,95 posto, a krajem svibnja prošle godine je potpisan ugovor o
kupoprodaji kojim je taj vlasnički udio s PPD-a prešao na Energiu
Naturalis, pokazuju podaci iz objava Luke Ploče na Zagrebačkoj
burzi.
Za Energiu Naturalis je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje Luke Ploče nastala 16. siječnja 2019., kada je transakcijama
zaključenim na uređenom tržištu ta tvrtka stekla dodatnih 2.848
redovnih dionica (0,67 posto) Luke Ploče po cijeni od 368 kuna,
čime je prešla kontrolni prag od 25 posto dionica Luke Ploče
(25,62 posto). Vlasnik i predsjednik Uprave Energie Naturalis je
Pavao Vujnovac, koji je na čelu i PPD-a, a ujedno je i predsjednik
Nadzornog odbora Luke Ploče. Energia Naturalis grupe je u Luci
Ploče dovršila prvu fazu izgradnje terminala za naftne derivate,
uloživši 170 milijuna kuna. Uz Energiu Naturalis, veće vlasničke
udjele u Luci Ploče imaju mirovinski fondovi.

