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                                                     Slavonski Brod, 27. listopada 2022. godine 
 
 
Izdavatelj dionica:  ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Ulica 108. brigade ZNG 42, Slavonski Brod,  Republika 

Hrvatska, oznaka dionica DDJH, Zagrebačka burza d.d., Redovito tržite, OIB: 58828286397,  

LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007 

 
 
Predmet: Obavijest o provedbi korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica 

 

 
Dana 31. kolovoza 2022. godine glavna skupština društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod 

OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: “Društvo”) donijela je Odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog 
kapitala Društva na temelju koje je temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 103.030.640,00 HRK za 
iznos od 51.515.320,00 HRK na iznos od 51.515.320,00 HRK radi pokrića gubitaka (dalje u tekstu: “Odluka o 
smanjenju temeljnog kapitala”). Sukladno članku 349. stavku 3. u vezi s člankom 342. stavkom 4. Zakona o 
trgovačkim društvima smanjenje temeljnog kapitala provedeno je spajanjem dionica Društva prema omjeru 
spajanja 2:1, sve kako je određeno Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala.  
 
Odluka o smanjenju temeljnog kapitala upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Trgovačkog suda u 
Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu na temelju rješenja posl.br. Tt-22/7832-5 od 20. listopada 2022. 
godine. 
 

Sukladno obvezi iz točke 7. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, Društvo obavještava dioničare i 
javnost o sljedećem: 

 
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje 

u tekstu: “SKDD”) provest će korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva 
(dalje u tekstu: “Korporativna akcija”) u skladu s Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala i primjenjivim 
aktima SKDD-a, i to dana 02. studenog 2022. godine. 

 
Na zajedničkom računu povjerenika SKDD-a (dalje u tekstu: “Povjerenički račun”) evidentirat će se 

promjene u stanju dionica za sve dioničare kojima nakon provedene Korporativne akcije nije pripao cijeli 



 

 

broj (novih) dionica. Navedenim dioničarima će, nakon provedbe Korporativne akcije, broj novih dionica koji 
im pripada biti zaokružen na prvi manji cijeli broj (novih dionica) te će broj dionica na računu 
nematerijaliziranih vrijednosnih papira biti odgovarajuće umanjen. Dijelovi postojećih dionica koji preostanu 
nakon provedbe Korporativne akcije bit će upisani na Povjerenički račun te će predstavljati povjerene 
dionice (dalje u tekstu: “Povjerene dionice”). Povjerenički račun je račun povjerenika u skladu s aktima 
SKDD-a i Ugovorom o povjereništvu sklopljenim između Društva i SKDD-a. Nositelj Povjereničkog računa je 
SKDD.  

 
Društvo će voditi evidenciju dijelova dionica koji su upisani na posebnom računu SKDD-a te će 

dioničari imati pristup tim informacijama. Dioničari slobodno mogu na uređenom tržištu stjecati i prodavati 
dionice, a dioničari koji su imatelji dijelova dionica mogu u svako doba zatražiti potrebne informacije i 
podršku od Društva kako bi proveli aktivnosti radi uređenja svog statusa na dionicama, uključujući i radi 
komunikacije s drugim dioničarima o uspostavi suvlasništva. 

 
Povjerene dionice nisu imovina Društva, nego imovina odnosnih dioničara. Dioničari zadržavaju sva 

prava po osnovi dijelova Povjerenih dionica evidentiranih na Povjereničkom računu, uključujući pravo na 
isplatu dividende i pravo glasa. Za ostvarivanje prava glasa po dijelovima Povjerenih dionica koji su 
evidentirani na Povjereničkom računu, dioničari mogu odrediti zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 
228. Zakona o trgovačkim društvima i uputama koje Društvo može objaviti u pozivima na naredne glavne 
skupštine. 

 
Za raspolaganje dijelovima Povjerenih dionica evidentiranima na Povjereničkom računu dioničari 

trebaju dati nalog Društvu radi provedbe promjene u evidenciji koju vodi Društvo. Ako se raspolaganje 
odnosi na cijele (nove) dionice, Društvo će dati odgovarajući nalog SKDD-u. Primjerice, dioničari mogu 
raspolagati dijelovima Povjerenih dionica evidentiranima na Povjereničkom računu na način da više 
dioničara, čiji dijelovi zajedno čine jednu ili više novih dionica, od Društva zatraže da se njihove dionice 
preknjiže na zajednički račun tih dioničara. U tu svrhu potrebno je prethodno otvoriti zajednički račun 
nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u. Društvo će po takvom zahtjevu dioničara dati nalog SKDD-
u za preknjižbu odgovarajućeg broja (novih) dionica s Povjereničkog računa na takav zajednički račun 
dioničara. 

 
U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava ili raspolaganjem dijelovima Povjerenih dionica 

evidentiranima na Povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo putem elektroničke pošte na 
adresu: zalilovic@duro-dakovic.com. 

 
 

 
Đuro Đaković Grupa d.d. 

 

 


