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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Hrvatska Migrit grupa o nastavku sudjelovanja u projektu izgradnje finske nuklearne
elektrane Hanhikivi 1

Zagreb, 20. srpnja 2015. - Sukladno izjavi za medije, objavljenoj na stranicama finskog
Ministarstva zapošljavanja i gospodarstva (www.tem.fi) 16. srpnja 2015. te izjavi ministra Olli
Rehna, hrvatska kompanija Migrit solarna energija d.o.o., članica Migrit grupe, želi obavijestiti
kako je donošenje odluke o nastavku projekta gradnje nuklearne elektrane Hanhikivi 1 u Finskoj još
uvijek u tijeku.
Migrit grupa još jednom želi istaknuti kako je ispunila sve financijske i formalno pravne uvjete koji
su bili postavljeni kao zahtjev finskog partner da bi Migrit solarna energija d.o.o. kao punopravni
partner sudjelovala u projektu.
Kako je i ministar gospodarstva Rehn u izjavi za medije naveo, finsko ministarstvo gospodarstva u
narednom će periodu utvrđivati sve bitne činjenice i odlučiti o nastavku projekta.
U svakom slučaju, ministar Rhen potvrdio je kako je na konzorciju Fennovoima da odluči o
sudjelovanju Migrit grupe u projektu u postotku koji ne ulazi u kvotu domaćih tvrtki. Time je jasno
dao do znanja da nema nikakvih sumnji u Migrit grupu kao sposobnog i prema svim, osobito
financijskim, zahtjevima udovoljavajućeg partnera.
Jedna od najvažnijih činjenica koju Migrit grupa želi naglasiiti, a koja ukazuje na jasnu želju finskih
partnera da Migrit grupa sudjeluje u projektu, jest to što je u četvrtak, 16. srpnja 2015., od strane
predstavnika tvrtke VSF, Antti Koskelainena, stigao novi prijedlog s ponudom za mogućim
sudjelovanjem Migrit solarne energije d.o.o. u projektu s izmijenjenim, sada šest postotnim
ukupnim udjelom u cijelom projektu.
O mogućnosti pregovora o navedenom prijedlogu Migirt grupa donijet će odluku nakon razmatranja
svih relevantnih činjenica i okolnosti te nakon savjetovanja s Vladom Republike Hrvatske kao i
nadležnim veleposlanikom Republike Hrvatske u Finskoj.
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