Slavonski Brod, 4. svibnja 2012.

Priopćenje za javnost

Imenovana nova Uprava Đuro Đaković Holdinga d.d.
Na danas održanoj sjednici Nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga d.d. za novog predsjednika Uprave
imenovan je Vladimir Kovačević te za člana Uprave Marko Bogdanović, a treći član Uprave ostao je
Tomislav Mazal.
Na sjednici su i verificirani novi članovi Nadzornog odbora: Željko Marić (imenovani član), Mladen Huber
(izabrani član), Vjekoslav Galzina (izabrani član) i Domagoj Bartek (izabrani član). Za predsjednika NO-a
izabran je Željko Marić,a za zamjenika predsjednika NO imenovan je Domagoj Bartek.
Nadzorni odbor donio je i odluku o prihvaćanju prijedloga Vlade RH o opozivu dosadašnjeg predsjednika
Uprave Zdravka Stipetića te članice Uprave Marije Tolić.
Povodom imenovanja na mjesto predsjednika Uprave, Vladimir Kovačević je rekao:
„Đuro Đaković je ime koje znači puno i u brojnim industrijskim područjima i u mnogim zemljama svijeta. Naša
je namjera iskoristiti ovu činjenicu i prije svega povećati izvoz te povećanjem izvoza stvoriti prostor i za novo
zapošljavanje. Na tom ćemo se putu snažno osloniti na razvoj domaće kooperantske snage kao i na znanje i
resurse iz lokalnog okruženja, što će nam biti temelj za još jači izlazak na globalna tržišta. Đuro Đaković ima
kvalitetne proizvode i dobar razvojni potencijal, a Hrvatskoj treba jaka i prosperitetna industrija kakva je Đuro
Đaković. Siguran sam da će novoimenovana Uprava zajedno sa zaposlenicima iskoristiti sve potencijale
kompanije, stručnost i znanje koju posjedujemo te unaprijediti i rezultate i tržišnu poziciju kompanije.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilješka za urednike:
Vladimir Kovačević diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje trenutačno
pohađa i doktorski studij. Profesionalnu karijeru započeo je u metalskoj industriji Osijek MIO, nastavio
kao predsjednik Uprave tvornice Jadran TMN, a tijekom svoje bogate karijere bio je i direktor CRO
industrije HUP-a, gdje je utemeljio i vodio Nacionalni centar za klastere. U razdoblju od 2008. do 2011.
godine Vladimir Kovačević član je Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Hrvatskoga sabora. Od 2010. godine ujedno je i predavač na visokoj tehničkoj poslovnoj školi
Politehnika Pula. Na poziciju predsjednika Uprave Đure Đakovića dolazi s mjesta predsjednika Uprave
tvornice implantata za ortopediju i traumatologiju, Instrumentaria d.d.
Marko Bogdanović diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te trenutačno
pohađa poslijediplomski studij MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalnu karijeru
započeo je 2000. godine u Agrokoru, na poziciji rukovoditelja održavanja u tvrtki Ledo d.d. U Ledu je
proveo ukupnu dosadašnju karijeru, napredujući preko mjesta pomoćnika direktora za proizvodnju u
Hrvatskoj i izvršnog direktora za investicije i održavanje do mjesta direktora proizvodnje Leda d.d.
Tomislav Mazal diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje trenutačno pohađa i
poslijediplomski specijalistički studij iz trgovačkog prava i prava društava. Profesionalnu karijeru
započeo je 2003. godine u Uredu za Odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, a 2008. godine
nastavlja je u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao savjetnik ministra i glasnogovornik
ministarstva. Iste godine Tomislav Mazal postaje predsjednik Nadzornog odbora Đuro Đaković Holding

d.d. te 2010. godine članom Uprave ove tvrtke sa zaduženjem za vojnu industriju, međunarodna tržišta,
marketing i pravne poslove.
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