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VARTEKS varaždinska tekstilna industrija (VARTEKS) d.d.,
OIB: 00872098033, sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94

objavljuje

POZIV
za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala
trgovačkog društva VARTEKS d.đ.

Temeljem ovlasti iz čl. 15. st. 3. i 4. Statuta trgovačkog društva VARTEKS d.d. (dalje:
VARTEKS d.d, ili Društvo), temeljem kojih je odredaba Upravi Društva dana ovlast da i bez
odluke Glavne skupštine, samo temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, donese
odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica u visini do 25% iznosa
temeljnog kapitala, Uprava trgovačkog društva VARTEKS d.d. i Nadzorni odbor Društva su
odlukom Uprave od 27. lipnja 2019. godine, odnosno sjednici Nadzornog odbora održanoj
dana 28. lipnja 2019. godine, donijeli Odluku o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa za
sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva VARTEKS d.d.
Na iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, uplatom u
novcu, pozivaju se prvenstveno kvalificirani ulagatelji, ali i ostale pravne i fizičke osobe. U
postupku povećanja temeljnog kapitala mogu se izdati 1.026.671 dionice, koje s obzirom na
postojeći broj dionica od 4.106.686 predstavljaju 25% postojećeg temeljnog kapitala.
Budući da će se temeljem ovog Poziva i isključivo pod pretpostavkom da postoji interes
ulagatelja za sudjelovanje u dokapitalizaciji, naknadno donijeti Odluka o povećanju
temeljnog kapitala, cijena dionica, kao i svi drugi uvjeti relevantni za ulagatelje (uključujući i
vrstu i broj ulagatelja, iznos ukupne minimalne naknade po ulagatelju, moguće isključenje
prava prvenstva postojećih dioničara) biti će definirani predmetnim Odlukama temeljem
kojih će se ulagatelji pozvati na upis i uplatu dionica, sukladno definiranim relevantnim
uvjetima. Također, Društvo će u razumnom roku učiniti sve potrebne radnje kako bi se te
eventualne novoizdane dionice uvrstile na Zagrebačku burzu.
Istovremeno, Društvo na Zagrebačkoj burzi objavljuje Ključne elemente plana poslovanja za
2019. godinu, kao i razloge izdavanja novog kapitala.
Zainteresirani ulagatelji u svom iskazu interesa trebaju uključiti sljedeće podatke:
1. ukupan iznos ulaganja u dionice i iznos ulaganja po dionici, izražen u HRK (za nove
dionice nominalnog iznosa od 10,00 kn).

2. ostale informacije bitne za iskaz interesa i za ulagatelja.
Informacije o Društvu zainteresirani ulagatelji mogu pronaći na internetskim stranicama
VARTEKSA d.đ. (www.varteks.coml i Zagrebačke burze đ.d. (www.zse.hrl.
Iskazi interesa koji uključuju podatke koji su gore pobrojani, moraju biti dostavljeni
preporučenom poštom na adresu Društva ili osobno u roku od 7 (slovima: sedam)
kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog Poziva, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala trgovačkog
društva VARTEKSd.d."
n/p. Uprava
STROGO POVJERLJIVO-NE OTVARATI
Ovaj će se Poziv objaviti na internetskim stranicama Društva (www.varteks.com), stranicama
Zagrebačke burze (www.zse.hrl i stranicama HANFE (www.hanfa.hrl.
Svrha ovog Poziva je ispitivanje zainteresiranosti potencijalnih ulagatelja, s ciljem
potencijalnog organiziranja izdanja novih dionica, sukladno Zakonu o tržištu kapitala.
Cjelokupni postupak pripreme transakcije povećanja temeljnog kapitala, što uključuje
donošenje odgovarajućih odluka Uprave i Nadzornog odbora, kao i druge aktivnosti
potrebne za provedbu povećanja temeljnog kapitala, uključivo i njen opseg, će se utvrđivati i
pripremati temeljem interesa iskazanog od strane potencijalnih ulagatelja, ukoliko tako
iskazanog interesa bude, nakon objave ovog Poziva. Pripremi transakcije i poduzimanju svih
drugih potrebnih radnji (donošenju odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva)
se neće pristupiti ukoliko ukupni iskazani interes za sudjelovanje u postupku povećanja
temeljnog kapitala, od strane svih potencijalnih ulagatelja, bude manji od 10.000.000 HRK ili
ako ponuđena cijena po dionici bude manja od 16,90 HRK, što predstavlja prosječnu
ponderiranu cijenu na Zagrebačkoj burzi u prethodna tri mjeseca.
Budući da gore upućeni Poziv na iskazivanje interesa ne sadrži informacije o dionicama, i/ili
Društvu potrebne za donošenje odluke o ulaganju, u smislu odredbe čl. 406 toč. 14. Zakona o
tržištu kapitala, isti se ne smatra javnom ponudom niti javnim pozivom na upis i uplatu
dionica Društva. Osim navedenog, objava ovog Poziva ili primitak bilo kakvog iskaza
interesa ne predstavlja nikakvu obvezu trgovačkog društva VARTEKS d.d. na
dokapitalizaciju bilo kojem ulagatelju koji iskaže svoj interes za stjecanjem dionica niti daje
pravo takvim ulagateljima da traže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Društva.
VARTEKS d.d.

