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PREDMET: Obavijest o sklopljenom ugovoru

Temeljem članka 17. točka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014.
o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, upućujemo sljedeću
obavijest:
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s francuskom tvrtkom
ERMEWA sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora iznosi
127,2 milijuna kuna, a isporuke vagona počinju u četvrtom kvartalu 2018. godine i nastavljaju se tijekom
2019. godine.
Ovim ugovorom nastavlja se suradnja koja traje više od deset godina, a rezultat je kontinuiranih aktivnosti u
razvoju novih proizvoda, ali i stalnom razvoju i unaprjeđenju odnosa s ključnim kupcima.
Vagoni tipa Shimmns su 4‐osovinski zatvoreni vagoni za prijevoz kolutova lima, primarno za automobilsku
industriju. Kolutovi lima se postavljaju u kolijevke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za
učvršćenje, a od svih meteoroloških utjecaja te utjecaja okoline zaštićeni su pomičnim ceradnim sustavom.
Ovim sustavom omogućen je utovar i istovar korištenjem dizalice s hvataljkama, magnetom ili C-kukom ali i
bočni pristup za utovar korištenjem viličara.
Ermewa Grupa je jedna od vodećih europskih tvrtki za iznajmljivanje teretnih vagona, s fokusom na vagone
za prijevoz roba koje se koriste u industriji, poljoprivredi i graditeljstvu. Tvrtka operativno posluje u 30
zemalja.
Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. je u prethodnih deset godina razvila, proizvela i isporučila veću
količinu različitih tipova teretnih vagona za zapadnoeuropsko tržište, primarno se orijentirajući na
konfiguracije usklađene sa specifičnim zahtjevima kupaca i krajnjih korisnika, uz uvažavanje najnovijih
razvojnih trendova koji se uvode u europske željezničke sustave.
Sklapanje ovog ugovora je još jedna potvrda kako se procesi restrukturiranja grupacije Đuro Đaković
uspješno završavaju uz ostvarenje pozitivnih pokazatelja poslovanja i potvrđivanjem statusa izvozno
orijentirane grupacije.
Đuro Đaković Grupa d.d.

