Temeljem odredbe članka 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) (u
daljnjem tekstu kratko: ZTK) i odredbe članka 49. Zakona o općem upravnom postupku (NN
16/2009), uprava Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (u daljnjem tekstu: Burza), u
predmetu obustave trgovanja dionicama društva Medika d.d. iz Zagreba, Capraška 1, dana 13.
svibnja 2010. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE
1. Obustavlja se trgovanje dionicama društva Medika d.d. iz Zagreba, Capraška 1, oznake
MDKA‐R‐A.
2. Mjera iz točke 1. ovog Rješenja traje do trenutka kad javnost bude potpuno i točno
informirana o svim okolnostima vezanim za preuzimanje društva Medika d.d. iz Zagreba
odnosno kada se stvore uvjeti za fer i pravično trgovanje.
3. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Zagrebačke burze www.zse.hr.

Obrazloženje
U 10:02 sati Zagrebačka burza d.d. zaprimila je obavijest društva Mavota d.o.o. za poslovno
savjetovanje iz Zagreba, Teslina 12, o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
društva Medika d.d. Zagreb.
Nakon toga Burza je uputila upit društvu Medika d.d. o navedenoj činjenici i zatražila je očitovanje
društva.
U 10:13 sati društvo Medika d.d. dostavilo je Zagrebačkoj burzi očitovanje o primitku obavijesti o
nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje društva Medika d.d. Zagreb.
U 10:14 Odjel Tržišta Burze izvršio je telefonske konzultacije sa Hrvatskom agencijom za nadzor
financijskih usluga (HANFA) vezano uz predmetni događaj.
Odredbom članka 330. ZTK st. 2. propisano je da je burza dužna donijeti odluku o privremenoj
obustavi trgovanja ukoliko to zahtjeva zaštita ulagatelja.
Kako obavijest društva Mavota d.o.o. sadrži informaciju za koju je razumno očekivati da u
značajnom razmjeru može utjecati na cijenu dionice društva Medika d.d, nastala je situacija u kojoj
je potrebno zaštititi ulagatelje na način da se trgovina predmetnim dionicama obustavi za vrijeme
koje je potrebno da se cjelokupna javnost na potpun i točan način informira o sadržaju obavijesti
društva Mavota d.o.o. Shodno navedenome, trgovina se obustavlja dok se po ocjeni Burze ne
steknu uvjeti za fer i pravično trgovanje jer se može pretpostaviti da svi ulagatelji raspolažu
informacijama potrebnim za donošenje racionalnih investicijskih odluka.
S obzirom na sve naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni
spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave
ovog Rješenja.
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