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Predmet:  Dodatna obavijest investicijskoj javnosti uz objavu od 3. travnja 2019. godine pod 

naslovom „Obavijest investicijskoj javnosti“  

 

Poštovani, 

Sukladno upitu Zagrebačke burze d.d. od 9. travnja 2019. godine, nastavno na obavijest od 3. travnja 

2019. godine kojom smo investicijsku javnost obavijestili o početku rada Fortanova grupe d.d., 

Marijana Čavića 1, Zagreb, OIB: 88035992407 (u nastavku: „Fortenova grupa“), u nastavku ove 

obavijesti dostavljamo preciznije podatke o načinu završetka postupka izvanredne uprave nad 

društvom Žitnjak d.d.  

Trgovački sud u Zagrebu je zaključkom od 1. ožujka 2019. godine (poslovni broj St-1138/17) prihvatio 

prijedlog Izvanrednog povjerenika dužnika Agrokor d.d. i privremenog vjerovničkog vijeća od 28. 

veljače 2019. godine te 1. travnja 2019. godine proglasio Datumom početka provedbe Nagodbe na 

koji će se provesti mjere restrukturiranja i provedbene radnje predviđene Nagodbom.   

Završetak postupka Izvanredne uprave uređen je odredbom članka 29.1. Nagodbe. Tako je sukladno 

odredbi članka 29.1.1. Nagodbe za održiva društva pod izvanrednom upravom, kojoj skupini pripada 

društvo Žitnjak d.d., određeno kako će postupak izvanredne uprave nad održivim društvima završiti na 

dan prijenosa njihovih dionica na Novu grupu (Fortenova grupa) te da će Trgovački sud u Zagrebu u 

odnosu na takva društva po provedbi prijenosa izdati rješenje o završetku Postupka izvanredne 

uprave. Kako je istaknuto u Obavijesti investicijskoj javnosti od 3. travnja 2019. godine, dionice koje u 

društvu Žitnjak d.d. drži Konzum d.d. su prenesene su na Fortenova grupu te je Trgovački sud u 

Zagrebu 10. travnja 2019. godine izdao nepravomoćno rješenje kojim je utvrđeno kako je provedbom 

prijenosa dionica Konzuma d.d. na Fortenova grupu u društvu Žitnjak d.d. završio postupak 

izvanredne uprave.  

Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu se može pristupiti putem sljedeće poveznice: https://e-

oglasna.pravosudje.hr/?q=npretraga&np=05937759187&captcha_sid=24227484&captcha_token=d0

0965932c4a43764dcb04e1f45b9274 
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Direktor društva: 

Josip Šiljeg   

         

 

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 – Josip Šiljeg - 

direktor, predsjednik Nadzornog odbora-Irena Weber, Izvanredni povjerenik- Fabris Peruško   


