Objava za medije
Slavonski Brod, 21. prosinca 2017.
Nadzorni odbor izabrao novu Upravu Đuro Đaković Grupe d.d.
Nadzorni odbor Đuro Đaković Grupa d.d. je na danas održanoj sjednici donio odluku o imenovanju Uprave društva.
Upravu Đuro Đaković Grupa d.d. od 1. siječnja 2018. godine čine: Marko Bogdanović, predsjednik uprave i Slaven
Posavac, član uprave.
Gospodin Bogdanović na mjesto predsjednika Uprave dolazi s mjesta člana Uprave društva, a gospodin Posavac je
dosadašnji direktor Sektora financija, računovodstva i kontrolinga grupacije Đuro Đaković.
Ovom prilikom Nadzorni odbor društva zahvalio se dosadašnjem predsjedniku Uprave, Tomislavu Mazalu na uspješnoj
suradnji i uloženim naporima kako bi grupacija Đuro Đaković zaustavila trend negativnog poslovanja nakon
višegodišnje stagnacije i generiranja gubitaka.
Tomislav Mazal u grupaciji Đuro Đaković proveo je ukupno devet godina, na početku rada kao predsjednik Nadzornog
odbora, zatim je imenovan za člana Uprave, a potom je izabran za predsjednika Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.
Gospodinu Mazalu mandat ističe 31.prosinca 2017. godine nakon čega i odlazi iz grupacije, nakon što je tri i pol
godine proveo na čelu grupacije.
Kao predsjednik Uprave pokrenuo je značajne promjene te je između ostalog krajem 2014. godine grupacija započela
strateško restrukturiranje u skladu sa tada zadanim ciljevima prema ostvarenju dugoročno održivog razvoja i
poslovanja.
Učinak provedenih mjera vidi se iz postupnog poboljšanja pokazatelja poslovanja, budući da su napravljeni važni
koraci u smjeru revitalizacije grupacije.
Zadnjih godina grupacija Đuro Đaković se jače pozicionirala na tržištu te ima proizvodne programe, koji mogu naći
tržišta za prodaju svojih proizvoda i usluga.
U prvih devet mjeseci 2017. godine prvi puta u novijoj povijesti grupacija Đuro Đaković je više od polovice ukupnih
prihoda ostvarila od izvoza što znači da je strateška odluka širenja tržišta i smanjenje ovisnosti o tržištu Republike
Hrvatske u potpunosti ostvarena.
Radi akumuliranih gubitaka društvo je u razdoblju od 2014. - 2017. provelo dvije dokapitalizacije te je i dalje nastavilo
s aktivnostima u pronalaženju kapitala.
Jasno je kako grupaciji predstoji rješavanje preostalih problema što treba dovesti do dugoročno održivog poslovanja,
budući da segmente koji nisu uspjeli provesti sve mjere restrukturiranja očekuju daljnji koraci u 2018.godini.
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