Regionalni centar: Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/14-01/7216

Zagreb, dana 10.03.2015

Ur. br: 04-06-15-7216-541
Nagodbeno vijeće: ZG17
Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

Nagodbeno vijeće ZG17 u sastavu Martina Vukšić predsjednica vijeća, Danijela Chylak i Irena
Stunković kao članovi vijeća, odlučujući u ponovnom postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom:
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo za graditeljstvo, OIB:78260296240, Zagreb,
Zeleni trg 6/a, 10000 Zagreb, temeljem članka 29. i članka 32. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi ("Narodne novine", broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), te članka 117. Zakona
o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) po službenoj dužnosti donosi sljedeće:

ZAKLJUČAK
I.
Zakazuje se ročište za glasovanje o Planu financijskog i operativnog restrukturiranja za
dužnika HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo za graditeljstvo, OIB:78260296240,
Zagreb, Zeleni trg 6/a, 10000 Zagreb, na dan 19.03.2015. godine u 09:00 sati u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 15, Zagrebački Velesajam, dvorana Brijuni. Plan financijskog i operativnog
restrukturiranja o kojem će se glasovati objavljen je na web stranici FINE dana 4. ožujka 2015. godine
pod Ur. brojem: 04-06-15-7216-531.
II.

Vjerovnici mogu glasovati osobno na ročištu ili pisanim putem.

III.
Nagodbeno vijeće će vjerovnicima s pravom glasa, koji su prisutni na ročištu za glasovanje,
podijeliti formatizirane obrasce za glasovanje. Svaki vjerovnik glasuje popunjavanjem formatiziranog
obrasca u dva primjerka.
IV.
Ukoliko glasuju pisanim putem, vjerovnici nagodbenom vijeću moraju najkasnije do početka
ročišta za glasovanje dostaviti formatizirani obrazac za glasovanje u dva primjerka, koji mora biti
valjano popunjen te potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe na adresu pisarnice predstečajnih nagodbi:
FINA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz formatizirani
obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba (izvadak iz sudskog ili drugog
odgovarajućeg registra, punomoć).
V.
Ako vjerovnici koji glasuju pisanim putem, najkasnije do početka ročišta za glasovanje ne
dostave formatizirani obrazac, smatrat će se da su glasovali protiv plana financijskog restrukturiranja.
Također će se smatrati da su glasovali protiv oni vjerovnici koji nisu dostavili svoj glas ili nisu glasovali
na ročištu te oni koji nisu valjano popunili formatizirani obrazac.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena, temeljem članka 30. stavak 8. Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi ("Narodne novine", broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13).
Predsjednica Nagodbenog vijeća
Martina Vukšić

