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ZAGREBAČKA BURZA d.d. 
 
HANFA – HRVATSKA AGENCIJA ZA 
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 
 
 
 
DUBROVNIK-BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, MB 3302989, sukladno odredbama Zakona o 
tržištu kapitala objavljuje slijedeće 
 

PRIOPĆENJE 
 
Izvanredna Glavna skupština društva DUBROVNIK-BABIN KUK d.d. Dubrovnik, održana dana 16. prosinca 2009. 
godine, u hotelu Valamar Lacroma Resort u Dubrovniku, Iva Dulčića 34 donijela je slijedeće odluke: 

 

Odluka Ad. 1. 

 I. 

DUBROVNIK – BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u 
Dubrovniku pod MBS: 060000470, OIB: 85619845167 povlači dionice s uvrštenja na uređenom tržištu – 
Zagrebačka burza oznake HDBK-R-A nominalnog iznosa 300,00 kn, svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjeg 
klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb. 

II. 

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice 
uz pravičnu naknadu. 

III. 

Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao 
ponderirani prosjek svih cijena dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave 
poziva za ovu Glavnu skupštinu u Narodnim novinama. 

IV. 

Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i počinje djelovati danom upisa u sudski 
registar, ako je donesena potrebnom većinom glasova dioničara. 

 
Odluka Ad.2. 
 

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom 
tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke. 
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Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionce) na način da najveći 
ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena 
plativa po dionici ne smije iznositi manje od 30% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji 
neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašuje 30% iznad 
prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U slučaju da 
nema trgovanja dionicama Društva na tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, 
cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50,00 Kuna ni više od 90,00 Kuna. 

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih 
papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. 

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati. 

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke na organiziranom tržištu 
vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva. 

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 
 
Odluka Ad.3. 
 
 
Odobrava se Dodatak III Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima s društvom 

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., a koji je potpisala Uprava Društva. 

 
 
 
DUBROVNIK-BABIN KUK d.d. 
 

 


