
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET: Obavijest o pripajanju društva NEXE GRUPA d.d. društvu NEXE d.d. 

 

Poštovani, 

obavještavamo vas da je Trgovački sud u Osijeku 1. srpnja 2021. godine donio rješenja br. Tt-
21/4681-2 i Tt-21/4680-2 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva NEXE 
GRUPA d.d., Našice, OIB 46078374806 (dalje: Pripojeno društvo) društvu NEXE d.d., Našice, 
OIB 62612424147 (dalje: Društvo preuzimatelj).   
 
Na temelju provedenih upisa u sudskom registru SKDD d.d. (dalje: SKDD) će u svom 
informacijskom sustavu provesti pripajanje Pripojenog društava Društvu preuzimatelju.  
 
Na temelju Ugovora o pripajanju koji je sklopljen 10. svibnja 2021. godine u Našicama, a koji 
je odobren na Glavnim skupštinama Pripojenog društva i Društva preuzimatelja održanim 15. 
lipnja 2021., pripajanje će se provesti tako da Pripojeno društvo prenosi Društvu preuzimatelju 
svu svoju imovinu u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.  

Zamjena dionica Pripojenog društva oznake NEXE-R-A za dionice Društva preuzimatelja 
oznake NACE-R-A provest će se tako da dioničari Pripojenog društva u zamjenu za 1 dionicu 
Pripojenog društva oznake NEXE-R-A nominalnog iznosa 10,00 HRK stječu 0,075598761 
dionica Društva preuzimatelja oznake NACE-R-A nominalnog iznosa 400,00 HRK. 
Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao 
cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, pripadajući broj dionica za zamjenu će se zaokružiti 
na najbliži cijeli broj.  
 
Pripojeno društvo 12. srpnja 2021. godine prestaje biti član Depozitorija SKDD-a te će istog 
dana u uslugama depozitorija i uslugama poravnanja i namire biti upisan prestanak 
vrijednosnih papira: 

 
ISIN: HRNEXERA0009  oznaka: NEXE-R-A  CFI: ESVUFR 

 
Korporativna akcija Pripajanje izdavatelja i prestanak članstva Pripojenog društva, u 
informacijskom sustavu SKDD-a bit će provedene 12. srpnja 2021. godine.  
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Određuje se 9. srpnja 2021. godine kao zadnji dan namire dionicama oznake NEXE-R-A u 
informacijskom sustavu SKDD-a. Prvi dan namire sa zamjenskim dionicama oznake NACE-R-
A u informacijskom sustavu SKDD-a je 12. srpnja 2021. godine, a količine dionica potrebno je 
uskladiti s navedenim omjerom zamjene dionica. 

Nakon provedenih korporativnih akcija, temeljni kapital Društva preuzimatelja upisan u 
informacijskom sustavu SKDD-a iznosit će 257.731.600,00 HRK i bit će podijeljen na 644.329 
redovnih dionica oznake NACE-R-A nominalnog iznosa 400,00 HRK.  

S poštovanjem,  
 
 

PREDSJEDNICA UPRAVE 
 
 
 

mr.sc. Dora Matošić 
 

 


