Zagrebačka banka d.d.
objavljuje
Oglas za javnu dražbu u svrhu prodaje 39.335 redovnih dionica izdavatelja PEVEC d.d.
koja će se održati putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze d.d.
(u daljnjem tekstu: Javna dražba)
PREDMET KUPOPRODAJE

Izdavatelj

PEVEC d.d.

Predmet
dražbe

PVCM-R-A

Temeljni
kapital u HRK

Količina
predmeta
dražbe (broj
dionica)

Početna cijena
prodaje paketa

Dražbovni korak

Datum
održava
nja
javne
dražbe

130.581.700,00

39.335

9.736.986,00 kn

97.369,86 kn

6.4.2017.

NAČIN I UVJETI KUPOPRODAJE
Dionice izdavatelja PEVEC d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete, MBS 080463718, OIB
73660371074 (dalje u tekstu: Društvo) prodaju se po načelu "sve ili ništa".
Dionice Društva se prodaju u 1 (jednom) paketu na Javnoj dražbi s fiksnim završetkom, a koja će se
održati dana 6.4.2017. u 11:00 sati sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a/22,
Zagreb, MBS 080034217, OIB 84368186611 (u daljnjem tekstu: Burza).
Početna cijena ponuđenog paketa navedena je u tablici pod nazivom Početna cijena prodaje
paketa, a za povećanje Početne cijene prodaje paketa utvrđuje se dražbovni korak naveden u tablici
pod nazivom Dražbovni korak.
Na Javnoj dražbi može sudjelovati samo član Burze koji je za račun potencijalnog kupca prije dana
održavanja Javne dražbe uplatio iznos koji odgovara predloženoj Početnoj cijeni prodaje paketa
dionica odnosno iznos od 9.736.986,00 kuna (u daljnjem tekstu: Uvjet za sudjelovanje na javnoj
dražbi), u korist računa Zagrebačke banke d.d., IBAN HR3823600001300050334 model HR67, s
pozivom na broj (OIB potencijalnog kupca) te naznačenom svrhom uplate „Uvjet za sudjelovanje na
javnoj dražbi za (navesti ime i prezime ili tvrtku potencijalnog kupca)“ u kojoj će biti navedeno ime i
prezime ili tvrtka potencijalnog kupca, fizičke ili pravne osobe. Uplata izvršena radi udovoljenja Uvjetu
za sudjelovanje na javnoj dražbi mora biti vidljiva na računu Zagrebačke banke d.d. najkasnije dana
5.4.2017. u 10:00 sati. Napomena: uplatu može izvršiti isključivo član Burze.
Ugovor o kupoprodaji 39.335 redovnih dionica društva PEVEC d.d. koje su predmet Javne dražbe je
sklopljen trenutkom prihvata ponude što odgovara trenutku odabira najbolje ponude putem
trgovinskog sustava Burze u postupku Javne dražbe.
Nakon odabira najbolje ponude član Burze je obvezan Zagrebačkoj banci d.d. odmah dostaviti
podatke o odabranom kupcu čija je ponuda na javnoj dražbi odabrana kao najbolja ponuda.
Za potrebe prijenosa dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu:
SKDD) odabrani kupac je obvezan u roku od 2 (dva) radna dana od dana održavanja Javne dražbe
potpisati pisani Ugovor o kupoprodaji 39.335 redovnih dionica društva PEVEC d.d. (u daljnjem tekstu:
Ugovor) koji će biti dostupan na internet stranicama Burze.
Iznos uplaćen radi udovoljenja Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi odabranog kupca će
Zagrebačka banka d.d. zadržati kao dio kupoprodajne cijene postignute na Javnoj dražbi (u daljnjem
tekstu: Kupoprodajna cijena), a razliku između Kupoprodajne cijene i iznosa uplaćenog radi

udovoljenja Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi (u daljnjem tekstu: Razlika do punog iznosa
Kupoprodajne cijene) odabrani Kupac je dužan uplatiti u roku od 2 (dva) radna dana od dana potpisa
Ugovora, u korist računa Zagrebačke banke d.d., IBAN HR3823600001300050334 model HR67, s
pozivom na broj (OIB potencijalnog kupca) te naznačenom svrhom uplate „Razlika do punog iznosa
Kupoprodajne cijene za (navesti ime i prezime ili tvrtku odabranog kupca)“ u kojoj će biti navedeno
ime i prezime ili tvrtka odabranog kupca, fizičke ili pravne osobe. Uplata Razlike do punog iznosa
Kupoprodajne cijene mora biti vidljiva na računu Zagrebačke banke d.d. najkasnije dana 12.4.2017.
Ovlaštenim sudionicima Javne dražbe čija ponuda ne bude prihvaćena, kao i onima koji ne udovolje
Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi u skladu s gornjim instrukcijama ili uplate manji iznos od
navedenog u Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi, uplate će se vratiti uplatom u korist računa s
kojeg su sredstva uplaćena, u roku od 2 (dva) radna dana od dana održavanja Javne dražbe te se na
iste neće obračunavati kamata.
U slučaju da odabrani kupac ne uplati Kupoprodajnu cijenu postignutu na Javnoj dražbi prema
uvjetima iz ovog Oglasa i Ugovora i/ili odbije potpisati Ugovor, prihvat ponude će se smatrati
nevažećim odnosno Ugovor raskinutim te će Zagrebačka banka d.d. na ime pretrpljene štete zadržati
2% iznosa uplaćenog radi udovoljenja Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi, a ostatak iznosa
uplaćenog radi udovoljenja Uvjetu za sudjelovanje na javnoj dražbi vratiti uplatom u korist računa s
kojeg je izvršena predmetna uplata.
Zagrebačka banka d.d. će u roku od najviše 2 (dva) radna dana od dana evidentirane uplate Razlike
do punog iznosa Kupoprodajne cijene na računu Zagrebačke banke d.d., pod uvjetom da je član
Burze za račun odabranog kupca prethodno uplatio sredstva potrebna radi udovoljenja Uvjetu za
sudjelovanje na javnoj dražbi prema uvjetima iz ovog Oglasa, dati nalog da se izvrši prijenos dionica s
računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Zagrebačke banke d.d. u korist računa
nematerijaliziranih vrijednosnih papira odabranog kupca koji se vodi kod SKDD-a.
Prilikom sklapanja Ugovora, odabrani kupac, domaća ili strana, fizička ili pravna osoba mora priložiti
podatke o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica za domaću ili stranu fizičku osobu, izvadak iz
sudskog registra za domaću pravnu osobu, odnosno iz odgovarajućeg domicilnog registra za stranu
pravnu osobu), uključujući i osobni identifikacijski broj (OIB) sukladno Zakonu o osobnom
identifikacijskom broju (NN 60/08) te ovlaštenje za zastupanje za domaću ili stranu pravnu osobu.
Prijenos dionica kod SKDD-a izvršit će se temeljem Ugovora i naloga Zagrebačke banke d.d. za
prijenos dionica s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Zagrebačke banke d.d. u korist
računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira odabranog kupca koji se vodi kod SKDD-a.
Stanje imovine i obveze Društva, kao i sve druge informacije o Društvu kupci provjeravaju na svoj rizik
i trošak te sudjelovanjem na Javnoj dražbi potvrđuju da su upoznati sa svim informacijama o Društvu,
preuzimaju svaki rizik koji iz kupnje dionica Društva može proizaći te prihvaćaju sve odredbe i uvjete
ovog Oglasa za Javnu dražbu.
Popis članova Burze, može se dobiti na adresi:
ZAGREBAČKA BURZA d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, tel. 01/4686-800, http://www.zse.hr
Za sve detaljnije obavijesti molimo da se obratite na adresu:
Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Savska 62, tel. 01/4801-544
Ovaj oglas objavit će se u Poslovnom dnevniku, te na internet stranicama Zagrebačke banke d.d.
(http://www.zaba.hr) i Burze (www.zse.hr).

