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PREDMET: GODIŠNJI POPIS OBJAVLJENIH INFORMACIJA  
          KUTJEVA d.d. u 2009/2010. godini  
 

 

 Sukladno članku 364. Zakona o tržištu kapitala, Kutjevo d.d. objavljuje popis 

objavljenih informacija u toku 2009/2010.g. kako slijedi: 

 

1. datum objave: 10.03.2009.g.  

 predmet objave: Obavijest o sazivu Izvanredne glavne skupštine Kutjeva d.d.   

 mjesto objave: Zagrebačka burza d.d., HANFA i Službeni registar propisanih  

                                    informacija    

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku: http://zse.hr/,   

            http://www.hanfa.hr/, HANFA.   

 

2. datum objave: 13.03.2009.g.  

predmet objave: Poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu Kutjeva d.d.  

mjesto objave: Zagrebačka burza 

  Narodne novine broj: 32/2009  

  web stranice Kutjeva d.d.: www.kutjevo.com i http://www.hanfa.hr/   

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku: http://zse.hr/, 

www.kutjevo.com, Narodne novine broj: 32/2009., http://www.hanfa.hr/.  

 

3. datum objave: 31.03.2009.g.  

predmet objave: Kutjevo d.d. – tromjesečno izvješće 01.01. – 31.03.2009., Prvi kvartal 

     1Q, nerevidirano, konsolidirano    

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni Registar propisanih informacija  

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku: http://zse.hr/ ,    

http://www.hanfa.hr/, HANFA.   



 

4. datum objave: 27.04.2009.g.  

predmet objave: Obavijest o održanju Izvanredne glavne skupštine s odlukama  

      Izvanredne glavne skupštine i 

      Obavijest o održanju sjednice Nadzornog odbora  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija.  

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku: http://zse.hr/, 

http://www.hanfa.hr/, HANFA.   

 

5. datum objave: 08.05.2009.g.  

predmet objave: Poziv na Glavnu skupštinu 

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija  

   Narodne novine broj: 54 /2009, web stranice Kutjeva d.d., HinaOTS    

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku: http://zse.hr/, 

http://www.hanfa.hr/, HANFA, www.kutjevo.com . 

 

6. datum objave: 27.05.2009.g. 

predmet objave: Obavijest o povećanju temeljnog kapitala  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija,  

  HinaOTS. 

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/, 

http://www.hanfa.hr/, HANFA.   

 

7. datum objave: 3.06.2009.g.  

predmet objave: Obavijest o stjecanju vlastitih dionica  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

  HinaOTS 

mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/, 

http://www.hanfa.hr/, HANFA.   

 

8. datum objave: 19.06.2009.g.  

 predmet objave: Odluke glavne skupštine održane 15.06.2009.g.  

mjesto objave:  Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

            http://www.hanfa.hr/, HANFA.  

 

9. datum objave: 30.06.2009.g.  

 predmet objave: Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, konsolidirano 

mjesto objave:  Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

            http://www.hanfa.hr/, HANFA, www.kutjevo.com .  

 

10. datum objave: 30.09.2010.g.  

 predmet objave: Devetomjesečno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano 

mjesto objave:  Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

            http://www.hanfa.hr/, HANFA, www.kutjevo.com .  



 

11. datum objave: 29.12.2009.g.  

            predmet objave: Obavijest o novom mandatu uprave  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

http://www.hanfa.hr/, HANFA, www.kutjevo.com .  

 

12. datum objave: 31.12.2009.g.  

predmet objave: Godišnje izvješće 1Y, nerevidirano, konsolidirano  

      Godišnje izvješće 1Y, revidirano, konsolidirano  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

http://www.hanfa.hr/, HANFA, www.kutjevo.com 

 

13. datum objave: 02.02.2010.g.  

predmet objave: Izjava Društva o nemogućnosti dostave FI za 4Q 2009. godine u roku 

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

    HinaOTS 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

http://www.hanfa.hr/, HANFA. 

 

14. datum objave: 22.03.2010.g.  

 predmet objave: Poziv na glavnu skupštinu Kutjeva d.d.  

mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

   HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. www.kutjevo.com, Narodne 

   novine broj: 34/2010   

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

http://www.hanfa.hr/, HANFA, Narodne novine broj: 34/2010.  

 

15. datum objave: 31.03.2010.g.  

            predmet objave: Godišnje izvješće 1Y, nerevidirano, nekonoslidirano  

       Godišnje izvješće 1Y, nerevidirano, konsolidirano 

       Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano  

       Godišnje izvješće 1Y, revidirano, konsolidirano  

       Izvješće za prvi kvartal 1Q, nerevidirano, konsolidirano 

       Izvješće za prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano  

 mjesto objave: Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

 HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. www.kutjevo.com.  

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

http://www.hanfa.hr/, HANFA,  www.kutjevo.com. 

 

16. datum objave: 26.04.2010.g.  

 predmet objave: Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava  

      Najava sjednice Nadzornog odbora Kutjeva d.d.  

 mjesto objave:  Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

 HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. www.kutjevo.com. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

 http://www.hanfa.hr/, HANFA,  www.kutjevo.com.  



 

17. datum objave: 30.04.2010.g.  

predmet objave: Informacija o održanju sjednice Nadzornog odbora  

     Odluke Glavne skupštine Kutjeva d.d. održane 30.04.2010.g.  

 mjesto objave:  Zagrebačka burza, HANFA, Službeni registar propisanih informacija, 

 HinaOTS, web stranice Kutjeva d.d. www.kutjevo.com. 

 mjesto na kome se informacija nalazi u cjelovitom obliku:  http://zse.hr/,   

 http://www.hanfa.hr/, HANFA,  www.kutjevo.com.  

 

 

 

Za KUTJEVO d.d.  

KONTAKT OSOBA:   

Ruža Kovačević, dipl.iur.  

U Kutjevu, 20.04.2010.g.   

tel. 034 255 852  

fax: 034 255 947  

e-mail: ruza.kovacevic@kutjevo.com  

web: www.kutjevo.com  
 


