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Pla u fi a ijskog

6. ožujka
.g. - O avještava o vjerov ike društva Dalekovod d.d. da je ročište za
je o iz ije je o Pla u fi a ijskog restrukturira ja, za društvo Dalekovod d.d. zakaza o
trav ja
.g. s početko u
sati, u Zagre u, Ko gres a dvora a a Zagre ačko
u.
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Zagreb, dana 26.03.2013

Ur. br: 04-06-13-83-900
Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća te Lidija Bosak i
Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, OIB:47911242222, Ulica Marijana
Čavića 4, Zagreb, na temelju čl. 29. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
(NN108/12, 144/12, dalje Zakon) donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
I. Zakazuje se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja dužnika za dan
02. travnja 2013. godine u 10,00 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam – Kongresna dvorana.

Obrazloženje
Nakon što su na ročištu za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja, održanom 26. veljače
2013. godine, za prihvaćanje Plana financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine ne
prelaze natpolovičnu većinu, ovo je Vijeće pozvalo vjerovnike na donošenje izmijenjenog plana
financijskog restrukturiranja, do zaključno 13. ožujka 2013. godine.
Dana 13. ožujka 2013. godine vjerovnici: Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Privredna banka Zagreb d.d.,
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d., Unicredit Bank Austria AG, Unicredit6
Banka Slovenija d.d. i Unicredit Banka d.d. sa sjedištem u Mostaru, podnijeli su prijedlog za
produljenje navedenog roka za dodatnih 15 dana. Nagodbeno vijeće odredilo je rok za dostavu
izmijenjenog Plana do zaključno 22. ožujka 2013. godine.
Vjerovnici su u zadanom roku podnijeli izmijenjeni Plan financijskog restrukturiranja te je dužnik na isti
dao pisanu suglasnost, sukladno čl. 64. St. 3. Zakona.
Slijedom iznesenog, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.
Predsjednik Nagodbenog vijeća

Zvonimira Orešić Jaguljnjak

