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Vlada RH je na sjednici održanoj 02. rujna
o.g. donijela zaključak o nastavku privatizacijskog procesa za tri hrvatska brodogradilišta, Brodosplita, 3.maja i Brodotrogira
d.d. Što se Brodotrogira tiče to se odnosi na
ponudu tvrtke Jadranska ulaganja d.o.o. iz
Zagreba. Ponuda spomenute tvrtke temelji
se na dorađenom Programu restrukturiranja
Brodotrogira d.d., a glavna značajka je održati i unaprijediti brodogradnju kao temeljnu
djelatnost. To podrazumijeva investiranje u
tehnologiju, reduciranje površine predviđene
za gradnju brodova i niz drugih aktivnosti.
Tko su Jadranska ulaganja, čime se bavi tvrtka koja je dala ponudu za trogirsko brodogradilište, koji su joj ciljevi i niz drugih pitanja,
bili su povod za razgovor s direktorom spomenute tvrtke, dr.sc. Nenadom Končarom
koji je vođen na Novogradnji 321.

www.brodotrogir.hr

Za početak, je li možete reći nešto više o sebi i
Vašoj tvrtki Jadranska ulaganja d.o.o. koja je dala
ponudu za Brodotrogir? Čime se inače tvrtka bavi?

Brodotrogiru i sa takvom kvalitetom uz dodatni rad
smatramo da je moguće još bolje se probiti na tržište.

Tvrtka Jadranska ulaganja je dio Kermas grupacije, gosp.
dr. Danka Končara. Do sada su Jadranska ulaganja u
Hrvatskoj uložila u tvrtku Adriadiesel iz Karlovca koja
proizvodi pomoćne brodske motore. Ugrađeni su i u
ovaj brod na kojem se trenutno nalazimo. Jedan od prvih
zadataka koji smo postavili za Adriadiesel bio je pronaći
novo tržište. U Rusiji smo to tržište našli što potvrđuje
prvi ugovor koji je sklopljen za dostavu pomoćnih
generatora struje u ruskim nuklearnim elektranama. To je
zapravo povrat na jedno staro tržište koje je Adriadiesel
prije imao. Sad se uspjelo vratiti na to tržište unatoč
jednoj golemoj konkurenciji na svjetskom tržištu. Jedan
od naših savjetnika je to usporedio kao npr. kada bi se
nekim slučajem u Hrvatskoj proizvodio jedan Mercedes i
taj isti uspio prodati na svjetskoj konkurenciji. Možda smo
tu bili i sretne ruke, ali to nam je namjera slično učiniti
i s Brodotrogirom ukoliko postanemo njegovi vlasnici i
koliko god bude u našoj moći dodatno razviti tržište za
već poznati brend koji u Trogiru postoji. I ovaj brod je
dokaz tog brenda. Smatramo da u Trogiru postoji veliko
znanje, od stručnih službi, dakle od projektnog ureda
pa sve do proizvodne razine i opet primjer toga je ovaj
brod na kojem stojimo koji je dobio i svjetske nagrade.
To je opet dokaz kvalitete koja se može proizvesti u

Znači, smatrate da Brodotrogir može postati
poslovno stabilna kompanija?
Da, prema našim informacijama, u prvih devet mjeseci
ove godine i ako se izuzmu troškovi financiranja,
Brodotrogir je sada u nekakvoj pozitivnoj nuli. Vjerujemo
da bi se i sad mogao postići pozitivan rezultat, ali uz
dodatan rad i napor.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je tražila
nadopune i pojašnjenja Programa na što je
odgovoreno. Program je trebao biti proslijeđen u
Europsku komisiju. Kakav ishod očekujete?
Na sva postavljena pitanja smo odgovorili i koliko smo
upućeni naš Program je proslijeđen u Europsku komisiju
(EK). EK ima svoje stručne savjetnike i konzultante koji sad
upravo razmatraju Program koji je zasnovan na Programu
restrukturiranja koje je samo ovo brodogradilište izradilo,
a u kojem su sudjelovali i Sindikati. Smatramo da je
jako važno da postoji jedan dijalog svih bitnih jedinica
unutar brodogradilišta i da se zajedno pokuša izaći iz
vrlo nepovoljne situacije u kojem se nije našlo samo

VIZIJA O BRODOTROGIRU

Na prvom mjestu brodogradnja. Postojeći brend dodatno valorizirati
i poboljšati ga inovacijama, postići još bolju cijenu na tržištu, ako je
naravno moguće.
Treba gurati i ići u smjeru u kojem se već odavno ide, samo možda još
malo jače.

brodogradilište nego i cijelo hrvatsko gospodarstvo.
Što se ishoda tiče, ne znamo što će biti, najvjerojatnije
će od nas još nešto tražiti na što planiramo ekspresno
i odgovoriti jer je u cilju svih koji su zainteresirani za
dobrobit brodogradilišta da se to čim prije izvrši i čim prije
krene u osvajanje još novih i boljih tržišta.
Vi ste svojim analizama i procjenama povećali
potrebe ulaganja u Brodotrogir nego što je
to prvotno u Brodotrogirovom Programu
restrukturiranja. Koliko planirate uložiti?
Okvirno gledajući, za sada planiramo uložiti oko 100

O KERMAS GRUPACIJI
Kermas grupacija je međunarodna investicijska
korporacija koja upravlja vlastitom imovinom.
Osnovana je 12. srpnja 2002.g. Njena imovina
trenutno vrijedi najmanje 3.ooo milijuna (3
milijarde) US dolara. Glavna imovina su ljudski
potencijali. Njegova društva kćeri vrlo su uspješna i
postižu izvrsne financijske rezultate i nisu kreditno
opterećeni. Kermas Ltd. je 80% vlasnik tvrtke BMM
International Limited u Hong Kongu, posjeduje 75
% Verema, najveće južnoafričko zajedničko nalazište
željeza, titana i vanadija (minimalno 650 milijuna tona
dostupne rudače). Nadalje, Kermas posjeduje 54%
Afarak Platinum Holding Limited-a, koji posjeduje
100% Afarak Platinum Mining&Exploration Ltd-a.
Elektrowerk Weisweiler GmbH (EWW) je u
100% vlasništvu Kermas Ltd. Osnovan je 1905.g.,
a jedinstveni je proizvođač specijalnih i ultra –
niskougljičnih vrsta fero – kroma koji se koriste u
super – legurama u svemirskoj industriji.
Kermas Ulaganja d.o.o. u 100% vlasništvu je Kermas
Ltd.
Posjeduje 30% javnog dioničkog društva Ruukki
Group Oyj koje kotira na helsinškoj burzi.

milijuna eura u Brodotrogir, odnosno u osnovnu
djelatnost, proizvodnju brodova, obrtni kapital i u još neke
dodatne djelatnosti, primjerice gradnje marine.
Ukoliko bude došlo do potpisivanja ugovora o
prodaji dionica, što će biti Vaš prvi korak koji
namjeravate napraviti u Brodotrogiru?
Rekao bih da smo već te prve korake odavno napravili.
Samo ćemo ih nastaviti raditi. Tržište nam je broj jedan.
Na svakoj točki proizvodnje uvijek se može još nešto
poboljšati. To je normalno i to svi znamo, ali primarno
je ponavljam po našem mišljenju stvar tržišta. Želimo u
maksimalno prijateljskim odnosima biti sa svima kojima je
u interesu dobrobit Brodotrogira i nastaviti već započete
duboke razgovore. Ukoliko i bude nekakvih nedoumica,
problema i sličnoga, želimo s naše strane to uvijek riješiti
na vrijeme i kroz djelo.
Sudeći prema svemu, Brodotrogir bi se trebao
transformirati u jedno polivalentno središte
gospodarskih aktivnosti?
Da, primarno će i dalje ostati brodogradnja i to u
postojećem volumenu proizvodnje, ali pokušat ćemo i
druge sporedne djelatnosti razviti kako bismo osobito u
trenucima krize našli jedan dodatni izvor prihoda kojim se
može proizvodnja još dodatno unaprijediti kupnjom već
potrebnih strojeva i tehnologija i na takav način dodatno
se financijski zaštititi da se npr. ne dođe u situaciju da se
moraju uzimati nepovoljni krediti od banaka i slično.

RADNICI U BRODOTROGIRU
Kako stvari stoje doći će do smanjenja broja radnika
koji su izravno zaposleni u brodogradnji. Hoće li biti
za njih alternative? Kako gledate na prekvalifikacije
i dodatne edukacije? Što je s novim zapošljavanjima?
U više navrata razgovarali smo sa Sindikatima
Brodotrogira. Naša namjera je ponuditi onim djelatnicima

koji su u toj nekakvoj grupi i mogućnost dokvalifikacije
i prekvalifikacije gdje taj trošak pokriva brodogradilište.
Jasno je da se u svakoj gospodarskoj djelatnosti prolazi
kroz razna razdoblja i naravno da postoji vjerojatnost
i mogućnost i negativne strane, ali ne bih nju sad
potencirao. U spomenutim razgovorima koje smo
vodili, rekli smo jasno da postoji mogućnost koja je van
naših sposobnosti upravljanja, a to je da tržište recimo
postane još gore iz nekog razloga. Vjerojatnost za to je
vrlo mala. Veća je vjerojatnost da će tržište postati bolje,
a u tom slučaju postoji mogućnost za tzv. barem ih ja
osobno tako zovem, dobre probleme. A dobri problemi
su kad iz nekog razloga dobijete veći broj mogućih
potencijalnih narudžbi nego što ih trenutno možete
proizvesti. Mi se nadamo da ćemo upravo takve dobre
probleme proizvesti i da ćemo se s njima boriti i kažem u
suradnji sa djelatnicima Brodotrogira ih rješavati na jedan
konstruktivan način na zadovoljstvo svih.

PARTNERSTVO S GRADOM TROGIROM
Bili ste u razgovorima s predstavnicima grada
Trogira. Kako gledate na to partnerstvo? Kako
vidite svoju firmu u odnosu na sam grad Trogir?
Dakle, grad Trogir je nezaobilazan partner
brodogradilištu. Mislim, tko god je vlasnik ili budući

vlasnik Brodotrogira mora na neki način surađivati s
gradom i to po mogućnosti konstruktivno. Svi dosadašnji
razgovori su i bili isključivo konstruktivni. Postoji dobra
volja na obje strane i mi ako ćemo biti vlasnici, potencijalni
budući vlasnici, pokušat ćemo što je god u našoj moći
učiniti da pomognemo lokalnoj zajednici. Naravno, to se
podrazumijeva kroz sva davanja koja se lokalnoj zajednici
daju, da su ona na vrijeme i u visini koja je propisana
zakonom, ali i više od toga. Bilo je riječi i o mostu do
otoka Čiova. Obećali smo da ćemo pomoći u lobiranju
u Bruxellesu kako bi se ubrzao postupak koji je već u
tijeku, a to je financiranje prijeko potrebnog mosta i u
tim naporima smo već odavno krenuli nakon razgovora.
Vjerujem da ćemo u tom smjeru nastaviti. Mi smo kao
spojene posude, ne samo partneri nego baš spojene
posude. Dakle, vjerojatno ćemo na tjednoj razini ako
ćemo biti budući vlasnici oko svih bitnih stvari razgovarati.
Bez ikakve sumnje, vjerojatno će doći i do nekakvih
problema, ali i to ćemo sve rješavati u toku.
Imate li Vi još nešto za nadodati?
Moja želja je samo da svjetsko tržište bude još bolje pa da
ono malo da vjetra u leđa i olakša nam veliki posao koji je
pred nama. Mislim, to je posao preko glave, ali vjerujem
da ga možemo zajednički obaviti i na zadovoljstvo svih.

