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Obavijest o provedbi korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala
spajanjem dionica
Dana 30. lipnja 2021. godine glavna skupština društva Dalekovod, d.d., Ulica Marijana Čavića 4,
10000 Zagreb, OIB: 47911242222 (dalje u tekstu: “Društvo”) donijela je Odluku o
pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva na temelju koje je temeljni kapital
Društva smanjen s iznosa od 247.193.000,00 kuna za iznos od 244.721.070,00 kuna na iznos od
2.471.930,00 kuna radi pokrića gubitaka (dalje u tekstu: “Odluka o smanjenju temeljnog kapitala”).
Sukladno članku 349. stavku 3. u vezi s člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima
smanjenje temeljnog kapitala provedeno je spajanjem dionica Društva prema omjeru spajanja
100:1 kako je određeno Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala. Odluka o smanjenju temeljnog
kapitala upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na temelju rješenja posl.br. Tt21/30776-2 od 8. srpnja 2021. godine.
Sukladno obvezi iz točke 8. stavka 2. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, Društvo obavještava
dioničare i javnost o sljedećem:
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162
(dalje u tekstu: “SKDD”) provest će korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem
dionica Društva (dalje u tekstu: “Korporativna akcija”) u skladu s Odlukom o smanjenju temeljnog
kapitala i primjenjivim aktima SKDD-a, i to dana 29. srpnja 2021. godine.
SKDD će, prilikom provedbe Korporativne akcije, otvoriti zajednički povjerenički račun (dalje u
tekstu: “Povjerenički račun”) za sve dioničare kojima nakon provedene Korporativne akcije nije
pripao cijeli broj (novih) dionica. Navedenim dioničarima će, nakon provedbe Korporativne akcije,
broj novih dionica koji im pripada biti zaokružen na prvi niži cijeli broj (novih dionica) te će broj
dionica na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira biti odgovarajuće umanjen. Dijelovi
postojećih dionica koji preostanu nakon provedbe Korporativne akcije bit će upisani na Povjerenički
račun te će predstavljati povjerene dionice (dalje u tekstu: “Povjerene dionice”). Povjerenički račun
bit će otvoren kao račun povjerenika u skladu s aktima SKDD-a i Ugovorom o povjereništvu
sklopljenim između Društva i SKDD-a. Nositelj Povjereničkog računa biti će SKDD. Društvo će voditi
posebnu evidenciju dioničara i pripadajućih dijelova dionica evidentiranih na Povjereničkom
računu. Povjerenički račun bit će otvoren tako dugo dok na njemu ima Povjerenih dionica.
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Povjerene dionice nisu imovina Društva, nego imovina odnosnih dioničara. Dioničari zadržavaju sva
prava po osnovi dijelova Povjerenih dionica evidentiranih na Povjereničkom računu, uključujući
pravo na isplatu dividende i pravo glasa. Za ostvarivanje prava glasa po dijelovima Povjerenih
dionica koji su evidentirani na Povjereničkom računu, dioničari mogu odrediti zajedničkog
zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima i uputama koje Društvo može
objaviti u pozivima na naredne glavne skupštine.
Za raspolaganje dijelovima Povjerenih dionica evidentiranima na Povjereničkom računu dioničari
trebaju dati nalog Društvu radi provedbe promjene u evidenciji koju vodi Društvo. Ako se
raspolaganje odnosi na cijele (nove) dionice, Društvo će dati odgovarajući nalog SKDD-u. Primjerice,
dioničari mogu raspolagati dijelovima Povjerenih dionica evidentiranima na Povjereničkom računu
na način da više dioničara, čiji dijelovi zajedno čine jednu ili više novih dionica, od Društva zatraže
da se njihove dionice preknjiže na zajednički račun tih dioničara. U tu svrhu potrebno je prethodno
otvoriti zajednički račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u. Društvo će po takvom
zahtjevu dioničara dati nalog SKDD-u za preknjižbu odgovarajućeg broja (novih) dionica s
Povjereničkog računa na takav zajednički račun dioničara.
U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava ili raspolaganjem dijelovima Povjerenih dionica
evidentiranima na Povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo putem elektroničke
pošte na adresu: dionicari@dalekovod.hr.
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