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PREDMET: OBJAVA O UTJECAJU COVID-19 NA POSLOVANJE 

 

Sukladno   smjernicama   ESMA-e o   objavi   utjecaja   virusa   COVID-19   na   poslovanje, 

Tekstilpromet d.d. (dalje u tekstu: Društvo), ovim putem obavještava o utjecaju COVID-19 na 

redovito poslovanje Društva i njegovih povezanih društava.  

 

Društvo od početka pojave COVID-19 s pojačanom pažnjom prati razvoj situacije te je sve svoje 

resurse usmjerilo na poduzimanje preventivnih i zaštitnih mjera kako bi minimiziralo negativne 

utjecaje COVID-19 na zaposlenike, partnere i poslovne aktivnosti. Od 19. ožujka 2020. godine 

odlukom Stožera civilne zaštite bila su zatvorena sva naša maloprodajna mjesta kojih se dio 

otvorio 27. travnja 2020. godina a dio 11. svibnja 2020. godine, sukladno odlukama Stožera 

civilne zaštite. 

Tekstilpromet 
 

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo 

Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 

F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr 

www.tekstilpromet.hr 

 

Ured direktora društva 

T: + 385 1 2700 500, F: + 385 1 2700 514 

 



 

 

S ciljem smanjenja rizika Društvo je poduzelo cijeli niz aktivnosti kao odgovor na poremećaj 

izazvan COVID-19 krizom koje se mogu podijeliti na sljedeće segmente: 

 

1. Zaštita zaposlenika 

 još u ranoj fazi COVID-19 krize Društvo je povećalo sigurnost i dezinfekciju radnih 

mjesta zaposlenika u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

 omogućen rad od kuće koji u ovim okolnostima povećava sigurnost kako naših 

djelatnika tako i njihovih obitelji 

 informiranje zaposlenika o uputama i postupanjima vezanim uz virus COVID-19 u 

skladu sa informacijama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) 

 Društvo je ukinulo sva službena putovanja i sastanke koji su se održavali 

elektronskim putem 

 

2. Odnos sa kupcima 

 kako je većina naših veleprodajnih kupaca također pogođena COVID-19 krizom, 

Društvo je pokrenulo direktne razgovore i planiranje daljnjih koraka povezanih sa 

COVID-19 krizom 

 

3. Odnos sa dobavljačima 

 Društvo je od početka COVID-19 krize u komunikaciji sa dobavljačima u vezi 

nabave robe, kao i o uvjetima plaćanja 

 

Najvažniji ciljevi nastavka poslovanja u otežanim okolnostima u 2020. godini i dalje će biti 

održavanje povoljne tržišne i poslovne reputacije Društva, utemeljene na dugogodišnjoj tradiciji, 

homogenom timu i produktivnom osoblju kao i standardima održivog poslovanja, a sve u skladu 

s preporukama koje imaju za cilj očuvanje zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika, partnera i 

kupaca. 

 

Društvo će o svim novonastalim okolnostima koje se odnose na utjecaj COVID-19 na poslovanje i 

nadalje pravovremeno obavještavati zainteresiranu javnost. 

 

 

Zakonski predstavnik društva: 

  

HRVOJE ŠIMIĆ, direktor 


