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DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 
080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod 
brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 kuna
(devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućedevetstodvadeset), a sastoji 
se od 4.042.058 dionica (četirimilijunačetrdesetdvijetisućepedesetosam)
serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 kuna 
(dvjestočetrdeset). Upravu Društva čine predsjednik Uprave Zdenko 
Belošević i član Uprave Leo Dolezil. Predsjednica Nadzornog odbora Društva 
je Dražana Kuliš.

Temeljem odredaba Zakona o tržištu kapitala Dioki d.d., Žitnjak bb, Zagreb dana 19. 
siječnja 2010. godine daje sljedeće priopćenje za javnost. 

Pušteno u rad osuvremenjeno postrojenje DINA-Petrokemije

U povodu završetka i puštanja u rad osuvremenjenog postrojenja za proizvodnju 
polietilena (PE-LD) 19. siječnja 2010. predsjednica Vlade Republike Hrvatske 
Jadranka Kosor, potpredsjednik Vlade Ivan Šuker i ministar gospodarstva, rada i 
poduzetništva Đuro Popijač, posjetili su društvo DINA-Petrokemija d.d. na otoku 
Krku. 

"U DINA-Petrokemiji, članici DIOKI Grupe, dovršeni su svi radovi na 
osuvremenjivanju i povećanju kapaciteta za proizvodnju poboljšanog DINALEN-a, 
polietilena niske gustoće", kazao je predsjednik Upravnog odbora DINA-
Petrokemije, Zdenko Belošević. Postrojenje je u rad pustila predsjednica Vlade RH 
Jadranka Kosor.

Čitav projekt vrijedan je oko 18 milijuna eura, a poduzet je s ciljem povećanja 
kapaciteta proizvodnje sa 70.000 na 90.000 tona godišnje te poboljšanja svojstava 
proizvoda. Gotovo sva nova proizvodnja polietilena, sirovine za proizvodnju filmova i 
drugih prerađevina, namijenjena je izvozu.

Za realizaciju osuvremenjivanja i povećanja postrojenja odabran je jedan od 
najpoznatijih svjetskih licencora za tu vrstu radova, multinacionalna tvrtka 
LYONDELL-BASELL, a za poslove inženjeringa američka projektantska tvrtka ECI. 
Radovi su započeli u ljeto 2008. godine. Izgrađen je posve nov dio postrojenja i
obavljena rekonstrukcija vitalnih dijelova ishodišnog postrojenja. Hrvatski projektanti 
predvođeni tvrtkom IN-INŽENJERING RIJEKA d.o.o. s partnerima ENPRO-
INŽENJERING d.o.o., Rijeka, ELIS-INŽENJERING d.o.o., Rijeka i TIM d.o.o., 
Rijeka, inozemne su projekte uskladili s hrvatskim propisima te izradili građevinske, 
strojarske i elektro projekte kao podloge za dobivanje građevinskih dozvola i 
izvedbu većeg dijela radova. Građevinski radovi izvedeni su u suradnji s tvrtkom GP 
KRK, Krk, a rekonstrukcijski i montažni radovi u suradnji s tvrtkama MONTER,
Zagreb, ĐURO ĐAKOVIĆ, Slavonski Brod, PETROKEMIJA d.d., Kutina, SIEMENS, 
Zagreb, HELB, Dugo Selo i nizom drugih izvođača.


