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Na temelju čl. 340. st. 2. i 3. i čl. 341. st. 7. i 8. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) i čl. 152. t. 1., čl. 153. st. 
1. čl. 154. st. 2., 3. i 4. te čl. 155. st. 1. i 2. Pravila Burze, u predmetu prestanka uvrštenja dionica društva 
AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, na 
Redovito tržište, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: 
Burza), dana 10. siječnja 2020. godine donijela je sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Prestaje uvrštenje dionica društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera 
Boškovića 10, OIB: 40122099785, uvrštenih na Redovito tržište pod oznakom: AGMM, ISIN: 
HRAGMMRA0005, dana 13.  siječnja 2020. godine. 

2. Zadnji dan trgovine predmetnim dionicama je 10. siječanj 2020. godine. 

3. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Zagrebačke burze. 

 

Obrazloženje  

Dana 10. siječnja 2020. godine Burza je od strane društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec sa sjedištem u 
Čakovcu, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785 (dalje u tekstu: Izdavatelj) zaprimila zahtjev za 
povlačenjem dionica Izdavatelja s uvrštenja na uređenom tržištu.  

Uz zahtjev, Izdavatelj je priložio zapisnik Glavne skupštine društva održane dana 05. prosinca 2019. godine 
na kojoj je donesena odluka o povlačenju svih dionica s uvrštenja na uređenom tržištu i rješenje Trgovačkog 
suda u Varaždinu o upisu odluke Glavne skupštine u sudski registar od dana 30. prosinca 2019. godine, posl. 
broj: Tt-19/3868-2. 

Članak 340. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala određuje da je Burza dužna donijeti odluku o isključenju iz 
trgovanja financijskog instrumenta kada taj financijski instrument više ne udovoljava Pravilima Burze. 

Člankom 341. stavak 7. Zakona o tržištu kapitala propisano je da se odluka o povlačenju s uvrštenja na 
uređenom tržištu upisuje u sudski registar i stupa na snagu danom upisa odluke u sudski registar, ako je 
odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a stavak 8. istog članka propisuje da 
društvo mora, po upisu odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode 
izvijestiti tržišnog operatera uređenog tržišta dostavljanjem odluke o povlačenju s uvrštenja. Tržišni 
operater dužan je donijeti odluku o povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći 
radni dan nakon što zaprimi odluku o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu. 

Članak 152. točka 1. Pravila Burze određuje da uvrštenje prestaje na temelju odluke Glavne skupštine o 
povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu.  

Članak 153.  stavak 1. Pravila Burze određuje da se zahtjev za prestanak uvrštenja smatra se urednim ako je 
zahtjev podnijela ovlaštena osoba, ako je zahtjev potpisan od strane ovlaštene osobe i ako su uz zahtjev 
dostavljene sve propisane i od strane Burze zatražene isprave i/ili informacije. 
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Članak 154. stavak 2. određuje da se u odluci Burze o prestanku uvrštenja određuje zadnji dan trgovanja 
financijskim instrumentom, dok je u stavku 4. istog članka propisano da s danom prestanka uvrštenja na 
uređenom tržištu prestaje važiti i ugovor o uvrštenju na uređeno tržište. 

Članak 155. stavak 1. Pravila Burze određuje da je izdavatelj dionica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija 
je glavna skupština donijela odluku o povlačenju dionica s uređenog tržišta dužan dostaviti Burzi zahtjev za 
povlačenjem dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, zajedno s rješenjem o upisu odluke o povlačenju s 
uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar i zapisnikom s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka 
o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu. Stavak 2. istog članka određuje da će Burza povući 
dionice s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći trgovinski dan nakon što zaprimi odluku o povlačenju s 
uvrštenja na uređenom tržištu ako je odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu 
donesena većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova. 

S obzirom na sve gore navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.  

Sukladno članku 340. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala i članku 154. stavak 3. Pravila Burze, ova Odluka će 
se objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. 

 

Oznaka: OU/2020-006 

 

 

Ivana Gažić Tomislav Gračan 

Predsjednica Uprave Član Uprave 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Izdavatelj 

2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Franje Račkoga 6 

3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a 

4. Odjel tržišta, ovdje 

5. Knjiga odluka Uprave, ovdje 

 


