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U Splitu, 26. veljače 2014.

ZAGREBAČKA

BURZA d.d.

PREDMET: Obavijest

Noćas, 25. veljače 2014. godine, Brodosplit d.d. ishodio je pred sudom u Panami privremenu
mjeru zaustavljanja m/b "Peristil", radi osiguranja tražbine u iznosu od 9.074.000,00 USD. Zbog
navedene privremene mjere m/b "PERISTIL", koji plovi u najmu jednog od najpoznatijih svjetskih
unajmitelja, sa ukrcanim teretom, zaustavljen je u luci Cristobal,Panama.
Radi se o tražbini temeljem "Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje
2 broda koja će BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE
d.o.o. graditi za domaćeg naručitelja", od 10.
ožujka 2009. godine, i "Dodatka Sporazumu", od 07. lipnja 2011. godine, koju tražbinu je Republika
Hrvatska dužna platiti Jadroplovu d.d, dok je Jadroplov d.d. dužan istu platiti Brodosplit d.d. u roku od
7 (sedam) dana nakon što primi novac od Republike Hrvatske, u skladu s uvjetima Financijskog
zapisnika, slijedom čega odnosna tražbina Brodosplit d.d. prema Jadroplov d.d. nije niti dospjela na
plaćanje.
Međutim, neovisno o navedenom, te unatoč brojnim sastancima, poduzetim radnjama i
naporima svih uključenih Ministarstava u Vladi Republike Hrvatske, kao i činjenici da je u
međuvremenu dogovoren tekst sporazuma kojim bi se predmetni slučaj riješio mirnim putem,
Brodosplit d.d. je bez upozorenja ishodio privremenu mjeru zaustavljanja m/b "Peristil", i to sa
isključivom svrhom da bi ostvario pritisak na Jadroplov d.d. i prouzročio izuzetno visoku štetu.
Obzirom da se radi o nezakonitom zaustavljanju, Jadroplov d.d. vjeruje da će uspjeti
osloboditi m/b "PER1STIL" od određene privremene mjere zaustavljanja, te na taj način spriječit
nenadoknadivu štetu, a nastalu materijalnu štetu nadoknaditi od Brodosplit d.d. Međutim, poslovna
šteta i gubitak ugleda koju trpi Jadroplov d.d., te šteta i narušavanje ugleda Republike Hrvatske u
inozemstvu nastali uslijed protupravne radnje Brodosplit d.d., na žalost su nepopravljivi.
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