SPOROČILO ZA JAVNOST
Nadzorni svet družbe Paloma je na včerajšnji seji imenoval
novega predsednika uprave Jaroslav-a Fic-a, ki je s tem nasledil
Thomas-a Reibelt-a.
(Sladki Vrh, 1. 2. 2019) Družba Paloma je na včerajšnjem nadzornem svetu imenovala
novega predsednika uprave, Jaroslav-a Fic-a, ki je nasledil Thomas-a Reibelt-a, ki je svoj
mandat sporazumno zaključil koncem novembra 2018. Jaroslav Fic je v družbi od
novembra 2018 kot direktor oskrbovalne verige in je s 1.2.2019 nastopil mandat
predsednika uprave družbe Paloma d.d. Po izobrazbi je kemik in je svoje izkušnje
pridobival z delom v metalurški in celulozno – papirni industriji. Poleg njega so v
upravnem odboru družbe še dva člana uprave, Subhi Brož, ki je v družbi odgovoren za
finančno poslovanje in Stevan Lomić, ki je direktor investicijskega projekta Impulz in je s
1.2.2019 postal tudi tehnološki in projektni direktor Skupine SHP.
Jaroslav Fic, predsednik uprave družbe Paloma d.d. je ob tem izjavil: ″Moja ključna
naloga je izvedba investicije t.i. projekta Impulz, s katerim smo korak pred pričetkom
pomembne pridobitve, novega papirnega stroja v Sladkem Vrhu, ki nam bo omogočil
trajnostno poslovanje ter druge pozitivne učinke v okolju. Paloma tako postane
kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja v
Skupini SHP in vodilni proizvajalec v regiji JV Evrope. Za Palomo je pomembno, da
zagotovimo varna delovna mesta in da pritegnemo novo delovno silo v Sladki Vrh, kar pa
lahko dosežemo le z zaupanjem naših kupcev in s konkurenčno ter učinkovito
proizvodnjo.″
###
Dodatne informacije:
E-pošta: info@paloma.si
Tel.: +386 2 6457 100
O Skupini SHP
Skupina SHP je vodilni proizvajalec higienskih papirnih izdelkov v centralni in jugovzhodna Evropi izdelkov
prihodki nad 200 milijonov evrov, kar vključuje prodajo izdelkov pod blagovnimi znamkami Harmony in
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Paloma. Skupina SHP zaposluje več kot 1.800 ljudi. Nadzira jo skupni lastnik ECO-INVESTMENT, zasebni
holding s sedežem v Pragi na Češkem, katere lastnik je gospod Milan Fiľo.
Družba Paloma d.d. je ključni del Skupine SHP, ki vključuje še proizvodnjo v Banja Luki (BiH), Pazinu (HR)
Slavošovcih in Harmanecu (SK) ter dobavljajo proizvode v približno 20 evropskih držav.
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