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HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Franje Račkog 6
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a
HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr
Internet stranice Društva – www.varteks.com

Predmet: Objava informacije
Vrsta informacije: Obavijest o pokretanju pripajanja društva Varteks E d.o.o.
Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94
LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRVARTR10005
Burzovna oznaka: VART-R-1
Uređeno tržište: Zagrebačka burza
Segment tržišta: Službeno tržište

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Ul. Franje Račkog 6
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u Varaždinu, 30. kolovoza 2019.
Predmet: obavijest o predaji sudskom registru Ugovora o pripajanju i obavijest
dioničarima sukladno članku 517. Stavak 2. i članku 531. Zakona o trgovačkim društvima
Obavještavamo da su Varteks d.d., Varaždin, Zagrebačka 94, OIB 00872098033 kao društvo
preuzimatelj (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) i društvo Varteks E d.o.o., Varaždin, Zagrebačka
94, OIB 44358386138 kao društvo koje se pripaja (dalje u tekstu: Pripojeno Društvo), sklopili Ugovor
o pripajanju koji je dana 30. kolovoza 2019. godine predan u sudski registar Trgovačkog suda u
Varaždinu.
U poslovnim prostorijama Društva preuzimatelja, Sektor pravnih poslova, dioničarima je dopušten uvid
u svu dokumentaciju sukladno članku 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Dioničari imaju
pravo razgledati dokumentaciju radnim danom (ponedjeljak-petak) od 9.oo do 11.oo sati. Ugovor o
pripajanju je objavljen na službenoj web stranici društva www.varteks.com, te ga je s internetske
stranice moguće preuzeti bez naknade.
S obzirom na to da Društvo preuzimatelj drži sve poslovne udjele Pripojenog društva radi se o
pripajanju u posebnim slučajevima iz članka 531. Zakona o trgovačkim društvima. Slijedom toga za
pripajanje se ne traži odobrenje Glavne skupštine Društva preuzimatelja. Dioničari Društva
preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala imaju pravo
zahtijevati da se sazove Glavna skupština Društva preuzimatelja koja treba odlučiti o odobrenju
pripajanja.
Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja niti će se
vršiti zamjena dionica Društva preuzimatelja za poslovne udjele Pripojenog društva.
Varteks d.d. - Varaždin

