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Zagreb, 13. travnja 2006. 
 
 

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga, na zahtjev društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, zastupanog po 
društvu Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka 
iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica u prvu kotaciju, na 
sjednici održanoj dana 13. travnja 2006. godine donijela je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. Društvu VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, odobrava se 
objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA 
d.d. Virovitica u prvu kotaciju. 

 
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Društvo VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica (dalje: Društvo), zastupano po društvu 
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, podnijelo je dana 29. ožujka 2006. godine Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta pri 
uvrštenju dionica Društva u prvu kotaciju, a dana 10. travnja 2006. godine konačnu verziju navedenog 
prospekta. 

 
U provedenom postupku Agencija je utvrdila da dostavljeni prospekt sadrži sve podatke propisane 

odredbama članka 21. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02, dalje: ZTVP), a u 
svezi sa člankom 96. stavak 1. ZTVP-a. Slijedom izloženog, a temeljem odredbe članka 96. stavak 4. 
ZTVP-a, riješeno je kao u točki 1. izrijeke ovoga rješenja. 

 
Ovdje napominjemo da se, sukladno odredbi članka 23. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 

financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 28. studenoga 2005. 
godine, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine, u ZTVP-u, drugim zakonima i svim podzakonskim 
propisima naziv «Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske» zamjenjuje nazivom «Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga», koja je pravni slijednik Komisije za vrijednosne papire Republike 
Hrvatske. 

 
Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 4. stavak 4. točka 3. Odluke o vrsti i visini naknada 

i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 33/06). 
 

Sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Zakona, izrijeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim 
novinama. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 



Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVE 
 

Ante Samodol 
 
 
 


