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        HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
        FINANCIJSKIH USLUGA  
        Miramarska 24 b, Zagreb 

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA 
AGENCIJA (HINA) 

Predmet:  Obavijest o  sazivanju skupštine izdavatelja 

ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim 
brojem subjekta (MBS): 080046355, osobni identifikacijski broj (OIB) 25435300118 obavještava nadležne 
institucije , dioničare i javnost da je primilo zahtjev za sazivanje skupštine povezanog ili ovisnog društva koji je 
poslan od strane izvanrednog povjerenika društva Agrokor d.d. sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o 
postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,  kojim 
zahtjevom je definiran Dnevni red skupštine:

1. Donošenje odluke o opozivu revizora Društva za 2016. godinu 

2. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu 

Prijedlozi skupštinskih odluka glase kako slijedi: 

ad 1) Opoziva se revizor poslovanja Društva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084. 

ad 2) Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica 
kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353. 

Skupština društva održat će se u roku od 10 dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu društva,  

Izdavatelj nadalje informira javnost da je sporazumno sa dosadašnjim revizorom društva za 2016. godinu 
zaustavilo daljnji rad na reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu. Posljedično društvo neće biti u 
mogućnosti imati revidirana financijska izvješća za 2016. godinu do datuma 30.04.2017. godine, te ista neće biti 
objavljena. 

Izdavatelj predviđa da će novoimenovanom revizoru  biti potrebno 7 tjedana za izradu financijskih izvještaja 
nakon čega će društvo bez odgađanja javno objaviti revidirana financijska izvješća za 2016. godinu.      

 ŽITNJAK d.d.  

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni 
kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko 
Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora- Ljerka Puljić 


