Slavonski Brod, 12. lipnja 2012.
Priopćenje za javnost
Patria i ÐURO ÐAKOVIĆ Holding d.d. potpisali okvirni sporazum o suradnji
Danas u Parizu na svjetskom sajmu sigurnosti i obrane Eurosatory, ÐURO ÐAKOVIĆ Holding
d.d. (ĐĐH) i Patria potpisali su okvirni sporazum o zajedničkom nastupu na trećim tržištima u
prodaji oklopnih vozila Patrije. ĐĐH će biti glavni ugovaratelj poslova, a imat će i značajnu
ulogu u proizvodnji navedenih vozila. Potencijalne države kupce odredit će se tijekom
predviđene suradnje.
Patria i Đuro Đaković već surađuju na realizaciji ugovora o isporuci borbenih oklopnih vozila
(BOV) za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. U skladu s ugovorom, ÐURO ÐAKOVIĆ
Specijalna vozila d.d. (ĐĐSV), kompanija u vlasništvu ĐĐH, serijski proizvodi ugovorena
vozila dok je Patria osigurala svu potrebnu tehnologiju. Sukladno ugovoru, ĐĐSV do sada je
isporučio više od 70 oklopnih vozila proizvedenih u Slavonskom Brodu.
„Ovaj je sporazum sljedeći veliki korak u našem strateškom partnerstvu, kojim se otvaraju
nova tržišta za izvanredna oklopna vozila tvrtke Patria. Želimo se zahvaliti Patriji na povjerenju
i dobroj suradnji do sada. Zajedno smo napravili odličan posao i siguran sam da je ovo tek
početak jako uspješne priče“, rekao je Vladimir Kovačević, predsjednik uprave Đuro Đaković
Holdinga.
„Patria je zadovoljna izvanrednim rezultatima serijske proizvodnje u ĐĐSV, a ovaj okvirni
sporazum potvrđuje nastavak naše uspješne dugoročne suradnje. Vjerujemo da će
partnerstvo s ĐĐH uz podršku Republike Hrvatske biti snažan adut u pokrivanju tržišnog
potencijala za nova oklopna vozila. Ovim se okvirnim sporazumom osnažuje vodeća pozicija
Patrije kao dobavljača oklopnih vozila na međunarodnom tržištu“, izjavio je Seppo Seppälä,
predsjednik tvrtki Patria Land Systems i Patria Land Services.
Grupa Đuro Đaković isporučuje proizvode i usluge u dva glavna područja: energetici i industriji, kao i vozila i
strojeve, pri čemu je specijalizirana za proizvodnju posebnih i željezničkih vozila, kao što su tenkovi, oklopna vozila
na kotačima, teretni vagoni, vagoni cisterne i građevinski strojevi. ÐURO ÐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. u
vlasništvu je društva ĐĐH (99,65 %) i djeluje u polju druge osnovne djelatnosti Grupe Đuro Đaković, proizvodnji
posebnih i željezničkih vozila. Dionice društva ĐĐH uvrštene su na Zagrebačku burzu.
Grupa Patria bavi se proizvodnjom vojne i sigurnosne opreme i zrakoplova, a njene međunarodne operacije
klijentima isporučuju konkurentna rješenja temeljena na vlastitom specijalističkom znanju i partnerstvima. Patria je u
vlasništvu države Finske (73,2 %) i europskog zrakoplovnog koncerna EADS N.V. (26,8 % ). www.patria.fi
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