Pula, 06.2013.
Obavijest dioničarima o aktivnostima u društvu Terra Firma d.d.
Poštovani dioničari,
Želimo vas ukratko informirati o aktivnostima u društvu u toku prvog polugodišta 2013.
godine.
Društvo Terra Firma d.d. je u prvom polugodištu prodalo tri atraktivna građevinska zemljišta
iz svog portfelja, dva u Općini Medulin i jedno u Općini Galižana. Ostvareni prihodi su
omogućiti normalan nastavak rada društva i solventnost u poslovanju. Račun društva je izašao
iz blokade, te su podmirene dospjele obaveze, a samim tim je obustavljen postupak
predstečajne nagodbe kako za maticu, tako i za povezana društva, o čemu smo vas već
obavijestili.
U drugom mjesecu 2013. godine predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za projekt
Villa Kavran, na samom projektu napravljene su određene korekcije kako bi cijeli projekt
izgledao još atraktivniji na tržištu.
Slike projekta možete vidjeti na našim web stranicama u rubrici Projekti.
Na nekretnini u naselju Hreljići izradili smo u suradnji sa društvom Terra Mediterranea d.d.
projekt za 4 samostojeća luksuzna objekta turističke namjene, te smo u svibnju ove godine
predali zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
Slike projekta također možete vidjeti na našim web stranicama u rubrici Projekti.
Paralelno radimo na novim projektima o kojim ćemo vas redovno izvještavati.
Budući da se sve nekretnine iz portfelja društva Terra Firma nalaze na području Istarske
županije, gdje se osjeća konstantna potražnja za luksuznim ugostiteljsko-turističkim
objektima, daljnji planovi će biti usmjereni ne samo na prodaju zemljišta i građevinskih
projekata, već na izgradnju luksuznih vila po modelu „ključ u ruke“ za ciljane skupine
klijenata.
Primjena ovakvog poduzetničkog modela podići će nivo Društva, te donijeti konkretne koristi
dioničarima.
Trenutačne aktivnosti društva usmjerene su na organizaciju Glavne skupštine, koja će se
održati 23.07.2013. godine, te na promjenu vizualnog identiteta Društva. Uskoro će biti
završen redizajn web stranica, što će omogućiti kvalitetniju prezentaciju Društva i njegove
ponude.

S poštovanjem,
Uprava

