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Na temelju odredbi članka 15. točka 2. i članka 8. stavaka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 446. stavka 2. točke 6. 
Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 
123/16), te članaka 48. i 49. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), u 
predmetu nadzora nad društvom LEDO d.d., Zagreb, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581, Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 02. svibnja 2017., donosi 
 
 

RJEŠENJE 
 
 
I. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti 

trgovanje dionicama društva LEDO d.d., Zagreb, Čavićeva 1a, oznake LEDO-R-A. 
 
II. Mjera iz točke I. izreke ovog rješenja traje do kraja trgovinskog dana 15. svibnja 2017. godine.  
 
III. Ovo rješenje će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih 

usluga. 
 
 

Obrazloženje 
 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), u predmetu nadzora nad društvom 
LEDO d.d., Zagreb, Čavićeva 1a (dalje: Izdavatelj), oznake LEDO-R-A, utvrdila je da je 27. travnja 
2017. na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (dalje: Burza) objavljena obavijest 
Izdavatelja u kojoj je navedeno, u bitnome, da je Izdavatelj zaprimio zahtjev izvanrednog povjerenika 
društva AGROKOR d.d., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3 (dalje: Agrokor), sukladno članku 13. 
stavku 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za 
Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 32/17), za sazivanje izvanredne glavne skupštine 
Izdavatelja kojoj se predlaže donošenje odluke o opozivu revizorskog društva imenovanog za 
obavljanje revizije za 2016. godinu te donošenje odluke o izboru novog revizorskog društva za 
obavljanje revizije za 2016. godinu, a koja glavna skupština će se održati u roku od 10 dana od dana 
objave poziva u službenom listu Izdavatelja. U predmetnoj obavijesti Izdavatelj također navodi da je 
s dosadašnjim revizorskim društvom za 2016. godinu sporazumno zaustavljen daljnji rad na reviziji 
godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu te da posljedično tome Izdavatelj neće biti u 
mogućnosti imati revidirana godišnja financijska izvješća za 2016. na datum 30. travnja 2017. 
te ista neće biti objavljena. Izdavatelj nadalje navodi da predviđa da će novom revizorskom društvu 
biti potrebno sedam tjedana za obavljanje revizije za 2016. godinu, a nakon čega će Izdavatelj bez 
odgode objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu. Isto tako, Izdavatelj navodi 
kako će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku 
restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenim informacijama. 
 
Nastavno na naprijed zaprimljenu obavijest Izdavatelja, Burza je 27. travnja 2017. privremeno 
obustavila trgovinu dionicama Izdavatelja oznake LEDO-R-A do kraja trgovinskog dana 28. travnja 
2017. godine. U obrazloženju rješenja kojim je privremeno obustavila trgovinu dionicama Izdavatelja 
oznake LEDO-R-A, Burza navodi da informacije iz predmetne obavijesti Izdavatelja predstavljaju 
informaciju za koju se razumno može očekivati da u značajnoj mjeri može utjecati na cijenu dionica 
Izdavatelja te da je stoga nastala situacija u kojoj je potrebno zaštititi ulagatelje na način da se 
trgovina dionicama obustavi do trenutka kada javnost bude potpuno i točno informirana o navedenim 
okolnostima. Stoga je Burza obustavila trgovanje dionicama Izdavatelja do kraja trgovinskog dana 
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28. travnja 2017., što je prema procjeni Burze dovoljno razdoblje da se steknu uvjeti za fer i pravično 
trgovanje jer se može pretpostaviti da će svi ulagatelji raspolagati informacijama potrebnim za 
donošenje investicijskih odluka. 
 
Međutim, istog dana, 27. travnja 2017., na internetskim stranicama Agrokora objavljena je obavijest 
da je izvanredni povjerenik toga dana zatražio da određena društva unutar Agrokor grupe (ovisna 
društva pod izvanrednom upravom, navedena u Prilogu A predmetne obavijesti, među kojima je i 
Izdavatelj) sazovu svoje glavne skupštine, za koje se očekuje da se održe unutar sljedećih 15 dana, 
a sa svrhom imenovanja novog revizorskog društva za Agrokor grupu radi provedbe revizije za 
financijsku godinu 2016. U predmetnoj obavijesti je također navedeno sljedeće: „Grupa je, u bliskoj 
suradnji sa svojim savjetnicima, u preliminarnim provjerama utvrdila da bi moglo biti 
potencijalnih pogrešaka u izvješćima Grupe. Te se provjere trenutno nastavljaju. Slijedom toga, 
Grupa moli da se dionici ne oslanjaju na njena financijska izvješća iz prošlosti dok provjere 
ne budu dovršene, a situacija primjereno razjašnjena.“ Također je navedeno kako će imenovanje 
novog revizorskog društva za provedbu revizije financijskih izvještaja Agrokor grupe za 2016. 
rezultirati potrebom produljenja roka za objavu revidiranih financijskih izvještaja za 2016. Isto 
tako, navodi se kako Agrokor grupa očekuje izdati daljnju objavu o napretku pokrenutih procesa 
unutar sljedećih 30 dana. 
 
Dana 28. travnja 2017. na internetskim stranicama Burze Izdavatelj je objavio obavijest o odgodi 
objave financijskog izvještaja za prvo tromjesečje 2017., u kojoj je, u bitnome, navedeno da 
tromjesečni izvještaj Izdavatelja za prvo tromjesečje 2017. neće biti objavljen do 30. travnja 2017. 
već će biti objavljen istovremeno kada i polugodišnji izvještaj za 2017. odnosno do 30. srpnja 2017. 
godine. 
 
Dionice Izdavatelja oznake LEDO-R-A uvrštene su na uređeno tržište – Službeno tržište Burze te se 
stoga na Izdavatelja primjenjuju odredbe članaka 395. do 449. Zakona o tržištu kapitala (Narodne 
novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16; dalje: ZTK) – Objavljivanje 
informacija o izdavateljima vrijednosnih papira (propisane informacije). 
 
Iz naprijed navedene obavijesti s internetske stranice Agrokora od 27. travnja 2017., vidljivo je da je 
u preliminarnim provjerama utvrđeno da bi moglo biti potencijalnih pogrešaka u izvješćima Grupe, 
te slijedom toga Grupa moli da se dionici ne oslanjaju na njena financijska izvješća iz prošlosti dok 
provjere ne budu dovršene, a situacija primjereno razjašnjena. Slijedom navedenog, nesporno je 
da postoji sumnja u pogledu prikazanog financijskog položaja i uspješnosti poslovanja 
Izdavatelja, odnosno postoji mogućnost utvrđenja određenih odstupanja između prikazanog i 
stvarnog stanja financijskog položaja i uspješnosti poslovanja Izdavatelja. 
 
Ovdje se navodi kako je Trgovački sud u Zagrebu rješenjem St-1138/17 od 10. travnja 2017. godine 
riješio da se otvara postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor (točka a)) i nad dužnikovim 
povezanim i ovisnim društvom, među ostalim i nad Izdavateljem (točka b)). 
 
Nadalje, iz naprijed navedenih obavijesti Izdavatelja vidljivo je da Izdavatelj neće u propisanom roku 
objaviti javnosti revidirane godišnje financijske izvještaje za 2016. i tromjesečni izvještaj za prvo 
tromjesečje 2017. godine. 
 
Stoga je Agencija ocijenila da je potrebno privremeno obustaviti trgovanje dionicama Izdavatelja 
oznake LEDO-R-A na deset trgovinskih dana – do kraja trgovinskog dana 15. svibnja 2017. godine. 
Naime, polazeći od naprijed navedenih činjenica, a u cilju osiguravanja dodatnih informacija s tim u 
vezi, Agencija smatra potrebnim zatražiti dodatna očitovanja relevantnih osoba kako bi investicijska 
javnost bila primjereno obaviještena o okolnostima konkretnog slučaja. 
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Sukladno članku 446. stavku 2. točki 6. ZTK, Agencija je, u svrhu nadzora nad izvršavanjem obveza 
objave propisanih informacija, ovlaštena obustaviti ili zahtijevati od uređenog tržišta u Republici 
Hrvatskoj na kojem su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja obustavljanje trgovine vrijednosnim 
papirima izdavatelja najduže na deset dana, ako postoji opravdana sumnja da izdavatelj krši odredbe 
o obvezama objavljivanja javnosti. 
 
Odredbom članka 48. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) propisano 
je da se upravna stvar može riješiti neposredno, a člankom 49. stavak 2. istoga zakona detaljnije je 
određeno da službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar ako je to nužno za poduzimanje 
hitnih mjera koje se ne mogu odgađati, a činjenice na kojima se rješenje temelji su utvrđene ili barem 
učinjene vjerojatnim. 
 
Slijedom svega naprijed navedenog, valjalo je riješiti kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja. 
 
Sukladno članku 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne 
novine br. 140/05 i 12/12), odlučeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 
 
 
KLASA: UP/I 976-04/17-01/02 
URBROJ: 326-01-770-771-17-2 
Zagreb, 02. svibnja 2017. 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Petar-Pierre Matek 

 
 


