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Predmet: međuizvještaj poslovodstva za  razdoblje  
                od 1. siječanja do 30. rujna 2009.g. 
                 

 
 
 
Poslovanje Slobodna Dalmacija d.d. Split, u razdoblju od 01.01.2009. do 30.09.2009.g.  
odvijalo se pod utjecajem pogoršane ekonomske situacije u zemlji. Iskazali smo gubitak od 
6,8 milijuna kuna u devetomjesečnom razdoblju koji je manji  od gubitka istog razdoblja 
prethodne godine kada je iznosio 10,4  milijuna kuna.  
 
 
U izvještajnom razdoblju kao i cijeloj godini, Društvo je  uredno izvršavalo svoje obveze.  
  
 
Od značajnijih događaja koji su se u Društvu dogodili nakon međuizvještaja poslovodstva za 
razdoblje od 01.01.do 30.06.2009. treba istaknuti:  

- da je presuda Trgovačkog suda u Splitu u predmetu P-1888/05 od 20.prosinca 2007., 
kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja Novabela d.o.o. Zagreb, postala 
pravomoćna; 

- da je rješenje Trgovačkog suda u Splitu kojim se utvrđuje da je tužitelj povukao  
tužbu posl. broj P- 770/07, postalo pravomoćno; 

- da je rješenje Trgovačkog suda u Splitu kojim se utvrđuje da je tužitelj povukao 
tužbu posl. broj P- 14/09, postalo pravomoćno:  

Temeljem pravomoćnih rješenja Trgovačkog suda u Splitu u postupku osiguranja, na  račun 
Društva vraćen je  iznos sa  depozitnog  računa koji se vodio kod Societe Generale - Splitska 
banka d.d. Split. 
Nadalje, Društvo je zaključilo predugovor o kupoprodaji  poslovnog udjela koji drži u društvu 
Slobodna Dalmacija – Trgovina  d.o.o. Split . 

Temeljem sporazuma o zasnivanju založnih prava uknjiženo je pravo zaloga na poslovnoj 
zgradi i dvorištu Društva te upis založnog prava na pokretninama Društva.    



Tijekom trećeg tromjesečja, dana 25. kolovoza 2009., održana je redovna godišnja skupština 
Društva na kojoj je, između ostalog, donijeta odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara 
društva Slobodna Dalmacija d.d. Split na glavnog dioničara društva Slobodna Dalmacija d.d. 
Split društvo Europapress holding d.o.o. Zagreb uz plaćanje primjerene otpremnine u 
novcu. Visinu otpremnine utvrdio je sud na temelju vještačenja od suda angažiranih 
revizora.   
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