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Pula, 17. kolovoza  2020. godine 

 

 

Povlaštena informacija:  Saznanje o optužnici 

 

 

  

Poštovani, 

 

Društvo je dana 17. kolovoza 2020. godine, posredno, od strane svog branitelja, obaviješteno o činjenici da 

je po dovršetku istrage u kaznenom predmetu broj Kis-DO-05/20-VI (o provođenju i završetku koje je 

Društvo prethodno izvijestilo investicijsku javnost objavama od dana 03. travnja 2019. godine 

https://zse.hr/userdocsimages/novosti/tuKY0Ok54dBdXAgbvdjcdg==.pdf i 25. ožujka 2020. godine 

https://zse.hr/default.aspx?id=97240), dana 24. ožujka 2020. godine protiv Društva podignuta optužnica 

zbog navodne sumnje da je uslijed radnji koje se stavljaju na teret bivšoj odgovornoj osobi u Društvu, 

Društvo potencijalno pribavilo sebi navodno nezakonitu korist na štetu trgovačkog društva 3. MAJ 

Brodogradilište d.d. iz Rijeke u ukupnom iznosu od 46.948.021,61 kuna. Na temelju podignute optužnice 

određena je sjednica optužnog vijeća za dan 07. rujna 2020. godine.  

  

Optužnica kao ni poziv na sjednicu optužnog vijeća Društvu kao stranci u postupku nikada nisu službeno 

dostavljeni te do današnjeg dana nije bilo upoznato s njihovim sadržajem. Po stjecanju predmetnih 

saznanja, a unatoč činjenici da mu optužnica kao ni poziv za sjednicu optužnog vijeća nikada nisu propisno 

dostavljeni, Društvo će u svrhu zaštite svojih prava i interesa uputiti odgovor na optužnicu u kojem će 

osporiti bilo kakvu inkriminaciju budući da bilo kakvo navodno neosnovano stjecanje imovinske koristi u 

bilo kojem iznosu Društvo izričito osporava.      
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