
SLOBODNA DALMACIJA d.d. 
RADNIČKO VIJEĆE 
 

Dugopolje, 17.03. 2016. 

 

                                                                                                   

                                                                        SLOBODNA DALMACIJA d.d. SPLIT 
                              
                                                                                  UPRAVA DRUŠTVA 

 

 

 

Na temelju članka 41. st. 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava Radničko vijeće kao 

predstavnik radnika, nakon što mu je od strane Uprave Društva Slobodna Dalmacija d.d. 

predočena ponuda  za preuzimanje Slobodne Dalmacije d.d. od strane g. Marijana 

Hanžekovića, iz Zagreba, Mlinovi 14, koji zajednički djeluje s društvom Europapress holding 

d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2 i s društvom KCV savjetovanje d.o.o. sa sjedištem 

u Zagrebu, Jurišićeva 24, kao i mišljenje Uprave Društva sa Rješenjem Hrvatske agencije za 

nadzor financijskih usluga, daje slijedeće 

 

 

MIŠLJENJE 
 
 

1.  Radnici  Slobodne Dalmacije d.d. upoznati su s ponudom za preuzimanje društva 

Slobodna Dalmacija d.d. koju je dao ponuditelj. Radničko vijeće ne dvoji o zakonitosti 

sadržaja ponude, tj. da je po sadržaju i uvjetima sačinjena u skladu sa Zakonom, te 

posebno ako je to isto potvrdila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, što je 

istaknuto u Mišljenju Uprave Slobodne Dalmacije u  točki 2. pod a. 

 

 

2. U točki 2. pod b, gdje Uprava donosi mišljenje o visini ponuđene naknade , Radničko 

vijeće, ne slaže se s tvrdnjom da ponuđena cijena u iznosu od 16,50 kuna za svaku 

dionicu predstavlja fer vrijednost dionica Ciljnog društva. Naime, iako je cijena u 

skladu s odredbama članka 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, smatramo 

da su mali dioničari oštećeni navedenom ponudom, jer je ista neprimjereno niska. Iz 

tih razloga ne možemo izraziti zadovoljstvo ponuđenom cijenom za preuzimanje 

dionica. 

 

 

 

3. Vezano za namjeru Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva  

Radničko vijeće ističe da se Ponuditelj, kao i Uprava Ciljnog društva ne bi trebala 

ograničiti na strateške planove za kratkoročno razdoblje, već na predvidive posljedice 

istih u duljem razdoblju. 

U  ponudi, kao i Mišljenju Uprave društva u toč. 2. pod d, navodi se da će se 

organizacijska struktura Ciljnog društva nakon pripajanja ( a koje pripajanje je Planom 



financijskog i operativnog restrukturiranja EPH d.o.o. predviđeno kao opcija) društvu 

Europapress holding d.o.o. uskladiti s organizacijskom strukturom tog društva, a što 

će kako se navodi,  vjerojatno utjecati na budući sastav kadrovske strukture, kao i 

dovesti do eventualnih promjena u politici zapošljavanja i radno-pravnom statusu 

radnika Ciljnog društva. Slijedom navedenog,  za naslutiti je kako će navedene 

promjene imati negativne posljedice na radno-pravni status radnika Ciljnog društva. 

Stoga predlažemo prije pripajanja Ciljnog društva, radi očuvanja socijalnog statusa i 

mira radnika  donošenje Sporazuma između Ciljnog društva i EPH d.o.o. o očuvanju 

radno-pravnog statusa radnika Ciljnog društva. 

 

 

 

 

                                                                                  Za Radničko vijeće 
 
                                                                                  Predsjednica 

                                                                                  Marica Lozina 

 

 

                  

 
 

 


