
 

 

Oznaka: UP-03-127/2010-1 

Zagreb, 14. lipanj 2010.  

 

Temeljem odredaba članka 167. Pravila Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu kratko: 
Burza), uprava Burze donosi slijedeće  

RJEŠENJE 

1. Suspendira se trgovanje komercijalnih zapisa društva Dalekovod d.d. iz Zagreba 
(ISIN: HRDLKVM024A2), koji su uvršteni u Redovito tržište pod oznakom DLKV-
M-024A sa danom 15. lipnja 2010. 

2. Ukidanje uvrštenja predmetnih komercijalnih zapisa provesti će se na dan 
dospijeća, 18. lipnja 2010. 

OBRAZLOŽENJE 

U Redovito tržište uvršteni su komercijalni zapisi društva Dalekovod d.d. s dospijećem 18. 
lipnja 2010. godine. Imajući u vidu datum dospijeća komercijalnih zapisa odlučeno je kao 
u izreci ovog Rješenja. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 

Ivana Gažić 
Predsjednica uprave 

Tomislav Gračan  
Član uprave 

       

                           

Dostaviti Izdavatelj 
HANFA 
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. 
Burza, odjel za uvrštenje, ovdje 

 

 



 

 

Oznaka: UP-03-128/2010-1 

Zagreb, 14. lipanj 2010.  

 

Temeljem odredaba članka 167. Pravila Zagrebačke burze d.d. (u daljnjem tekstu kratko: 
Burza), uprava Burze donosi slijedeće  

RJEŠENJE 

1. Suspendira se trgovanje komercijalnih zapisa društva Dalekovod d.d. iz Zagreba 
(ISIN: HRDLKVM024E4), koji su uvršteni u Redovito tržište pod oznakom DLKV-
M-024E sa danom 15. lipnja 2010. 

2. Ukidanje uvrštenja predmetnih komercijalnih zapisa provesti će se na dan 
dospijeća, 18. lipnja 2010. 

OBRAZLOŽENJE 

U Redovito tržište uvršteni su komercijalni zapisi društva Dalekovod d.d. s dospijećem 18. 
lipnja 2010. godine. Imajući u vidu datum dospijeća komercijalnih zapisa odlučeno je kao 
u izreci ovog Rješenja. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 

Ivana Gažić 
Predsjednica uprave 

Tomislav Gračan  
Član uprave 

       

                           

Dostaviti Izdavatelj 
HANFA 
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. 
Burza, odjel za uvrštenje, ovdje 

 

 


