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Naslov: Novi rok za dosta u iz ije je og Pla a fi a ijskog restrukturira ja

Zagreb, 18. ožujka 2013.g. - O aviještava o vjerov ike društva Dalekovod d.d. da se produžuje rok
za dostavu iz ije je og Pla a fi a ijskog restrukturira ja.
Novi rok za dostavu iz ije je og Pla a fi a ijskog restrukturira ja je
U prilogu dostavlja o zaključak Nagod e og vijeća sa stra i e
Dalekovod d.d.

. ožujak

.fi a.hr.

.

Regionalni centar Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/12-01/83

Zagreb, dana 15.03.2013.

Ur. br: 04-06-13-83-896

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. 79. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) donosi
sljedeći

ZAKLJUČAK
I.Produžuje se rok za dostavu izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja određen Zaključkom
ovog Vijeća Klasa:UP- I/110/07/12-01/83, Ur.br.04-06-13-83-684 od 04. ožujka 2013. godine, do
zaključno 22. ožujka 2013. godine.
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, sve u svrhu uspješne realizacije postupka
predstečajne nagodbe.
Budući da odredba čl. 65. toč. 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN
108/12 i 144/12) propisuje da će se postupak predstečajne nagodbe obustaviti u slučaju ako se
protekom roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pred nagodbenim
vijećem ne provede postupak predstečajne nagodbe a s obzirom da je nad dužnikom postupak
predstečajne nagodbe otvoren 20. prosinca 2012. godine, ovo Vijeće smatra da ne može rok produljiti
za 15 dana, odnosno do 28. ožujka 2013. godine, kako predlažu gore navedeni vjerovnici.
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.
Predsjednik Nagodbenog vijeća
Zvonimira Orešić Jaguljnjak

