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Objava ostalih informacije 

 

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Matična država članica: Hrvatska 

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište 

 

Solin, 29. 1. 2020. 

 

Ugovoreno 31,8 milijuna eura novih poslova 

AD Plastik Grupa ugovorila je dodatne poslove za alijansu Renault-Nissan-AvtoVAZ na ruskom tržištu u 

vrijednosti 22,4 milijuna eura i nove poslove i za PSA Grupu na europskom tržištu ukupne vrijednosti 9,4 

milijuna eura.  

Tvornica AD Plastik Togliatti proizvodit će ublaživače udara i vanjske obloge stupova za novi model Lada 

Granta te donje rešetke prednjeg odbojnika za nove modele vozila Renault Logan i Sandero. Početak 

serijske proizvodnje planiran je u drugom i trećem tromjesečju 2021. godine, a predviđeno trajanje 

projekata je osam godina. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova za vozilo Lada Granta iznosi 15,2 

milijuna eura, a za nove modele Renaulta 7,2 milijuna eura. 

Tvornica AD Plastik Grupe u Mladenovcu proizvodit će vodilice stakla za Opel Astru, a početak serijske 

proizvodnje planiran je u četvrtom tromjesečju 2021. godine s predviđenim trajanjem projekta od osam 

godina. Ukupna vrijednost ovih poslova iznosi 5,8 milijuna eura. U Solinu će se proizvoditi  dijelovi 

eksterijera za gospodarska vozila Fiat Ducato i Opel Vivaro, a ukupna vrijednost ovih poslova iznosi 2,2 

milijuna eura. Početak serijske proizvodnje planiran je također u četvrtom tromjesečju 2021. godine s 

predviđenim trajanjem projekta od dvije godine. Ekstraktori zraka za vozila Peugeot 308 i Opel Astra 

također će se proizvoditi u Solinu, a vrijednost ovog projekta je 1,4 milijuna eura. Početak serijske 

proizvodnje planiran je u prvom tromjesečju 2021. godine, a očekivano trajanje projekta je sedam godina. 
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