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Jastrebarsko, 10. svibnja 2010. 
 
 
 

 

OBAVIJEST O ODRŽANOJ IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA  

 

 

Danas, 10.5.2010., održana je izvanredna Glavna skupština Magme d.d. (Društvo) na kojoj je Uprava 

podnijela izvješće o uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva, koje u cijelosti dostavljamo u 

nastavku ovog priopćenje. 

Povećanje temeljnog kapitala iznosi 39% u odnosu na postojeći temeljni kapital te će po upisu 

povećanja temeljnog kapitala Društvo imati temeljan kapital u iznosu od 67.748.710,00 kuna, koji će 

biti podijeljen na 6.774.871 redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka. 

Sukladno navedenom dioničari su prihvatili prijedlog odluke Uprave o potrebnim izmjenama Statuta 

Društva u pogledu povećanja temeljnog kapitala te usklađenja s potrebnim izmjenama i dopunama 

Zakona o trgovačkim društvima. 

 

 

Martina Bandula 

Voditeljica odnosa s investitorima 

Magma d.d. 
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PRILOG: 

 

Ad 2. Dnevnog reda Glavne skupštine društva zakazane za 10.5.2010. 

 

 

IZVJEŠĆE UPRAVE  

O USPJEŠNOSTI PROVEDENOG POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA TEMELJEM ODLUKE 

GLAVNE SKUPŠTINE OD 19.4.2010. 

 

Sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala donesenoj na Glavnoj skupštini Društva 19.04.2010. 

na samoj Glavnoj skupštini proveden je upis dionica na kojoj je upisano ukupno 1.900.711 dionica, od 

ponuđenih 2.000.000 dionica, odnosno 95,04% izdanja, dok je ostalo neupisanih 99.289 dionica, 

odnosno 4,96% izdanja. 

 

Rok za uplatu dionica istekao je 5.5.2010. u 12:00 h te je utvrđeno da su svi upisnici u navedenom 

roku izvršili uplatu dionica. Na taj način uplaćen je ukupan iznos od 108.340.527,00 kuna.  

 

Povećanje temeljnog kapitala iznosi 39% u odnosu na postojeći temeljni kapital te će po upisu 

povećanja temeljnog kapitala Društvo imati temeljan kapital u iznosu od 67.748.710,00 kuna, koji će 

biti podijeljen na 6.774.871 redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka. 

 

Sukladno navedenom Uprava Društva podnijet će Trgovačkom sudu u Zagrebu prijavu za upis 

povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Nakon što Trgovački sud donese rješenje o 

upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, Uprava Društva podnijet će nalog Središnjem 

klirinškom depozitarnom društvu d.d. („SKDD“) za promjenu podataka o temeljnom kapitalu te 

podataka o izdanoj količini vrijednosnog papira. Temeljem navedenog, SKDD će upisnicima na 

njihove postojeće račune pri SKDD rasporediti 1.900.711 novih nematerijaliziranih dionica Društva, 

svakome prema stvarnom broju upisanih dionica. Uprava Društva očekuje da dionice budu 

raspodijeljene u roku od 10 radnih dana od dana donošenja rješenja o upisu povećanja temeljnog 

kapitala u sudski registar. 

 

 

U Jastrebarskom, 7. svibnja 2010. 

 

 

Goranko Fižulić,  
Predsjednik Uprave  

Magma d.d. 

 


