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otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica 

1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna • Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, Eva Horvat, članica Uprave, Gordan Šumanović, član 

Uprave • Nadzorni odbor: Anton Starčević, predsjednik  

 

Zagreb, 17. travnja 2019. 

 

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Viro tvornica šećera d.d. prema odluci donesenoj na 
sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 17.4.2019. 
 
Glavna skupština društva Viro tvornica šećera d.d.  održat će se 02.05.2019.  u 13 sati u Virovitici.       
 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. biti će zastupljeno putem predstavnika 
Društva. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;  

2. Izvješće Uprave o namjeravanoj koncentraciji sa TVORNICOM ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. u svrhu vlasničkog i organizacijskog 
udruživanja hrvatske industrije šećera, sklapanju Osnovnog ugovora i osnivanju novog trgovačkog društva HRVATSKA 
INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. te razlozima za sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine s novoosnovanim društvom;  

3. Donošenje odluke kojom se odobrava Osnovni ugovor sklopljen između trgovačkih društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA 
d.d., SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. dana 28. prosinca 2018. godine;  

4. Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost za prodaju i prijenos dionica trgovačkog društva HRVATSKA 
INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269g, i to prodaju i prijenos 640 redovnih i 160 
povlaštenih dionica trgovačkom društvu TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. te 576 redovnih i 144 povlaštenih dionica 
trgovačkom društvu SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., po cijeni koja odgovora nominalnoj vrijednosti dionica, i to 
nakon i pod uvjetom da se prethodno ishodi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za namjeravanu koncentraciju;  
5. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost na sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine s društvom HRVATSKA 
INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.  
 
 
 
Društvo će izdavatelju uputiti dopis s molbom za dostavom dodatnih informacija vezanih za dnevni red Glavne skupštine i 
konačnu odluku o glasovanju donijeti nakon što od izdavatelja stignu odgovori. Ukoliko izdavatelj ne dostavi odgovore, 
Društvo će odgovore zatražiti na Glavnoj skupštini na kojoj će sudjelovati predstavnik Društva. U slučaju da se od izdavatelja 
ne dobiju dodatne informacije Društvo će glasovati PROTIV prijedloga odluka sadržanih u dnevnom redu Glavne skupštine. 

 
 
 


