REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
ZAGREB
Klasa: UP/I-451-01/17-01/17
Urbroj: 536-17-2
Zagreb, 15. svibnja 2017. g.
Na temelju članka 330. st. 2. i članak 331. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13,
159/13, 18/15, 110/15 i 123/16), članka 260. st. 1. t. 4. Pravila Burze, članka 48. i 49. Zakona o općem
upravnom postupku (NN 47/09), u predmetu obustave trgovanja dionicama društva VIADUKT d.d. sa
sjedištem u Zagrebu, Kranjčevićeva 2, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića
2a/22 (dalje u tekstu: Burza), dana 15. svibnja 2017. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Obustavlja se trgovanje dionicama društva VIADUKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Kranjčevićeva 2,
oznake: VDKT-R-A, ISIN: HRVDKTRA0008.
2. Mjera iz točke 1. ovog Rješenja traje od 9:00 do 11:00 sati trgovinskog dana 15. svibnja 2017. g.
3. Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Obrazloženje
Dana 12. svibnja 2017. godine Burza je od strane društva VIADUKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu,
Kranjčevićeva 2 (dalje u tekstu: Izdavatelj) zaprimila obavijest da je da je dana 12. svibnja 2017. godine
Trgovački sud u Zagrebu pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje
stečajnog postupka nad Izdavateljem pod poslovnim brojem St-1181/2017.
S obzirom da informacija o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje
stečajnog postupka predstavlja informaciju za koju je razumno očekivati da u značajnoj mjeri može
utjecati na cijenu dionica Izdavatelja, nastala je situacija u kojoj je potrebno zaštititi ulagatelje na način
da se trgovina predmetnim dionicama obustavi do trenutka kada javnost bude potpuno i točno
informirana o navedenim okolnostima.
Slijedom iznesenog, trgovina dionicama Izdavatelja uvrštenim na uređeno tržište Burze, obustavlja se od
9:00 do 11:00 sati trgovinskog dana 15. svibnja 2017. g., što je prema ocjeni Burze uvjet da se omogući
fer i pravično trgovanje jer se može pretpostaviti da će objavom navedene obavijesti svi ulagatelji
raspolagati informacijama potrebnim za donošenje investicijskih odluka.
Člankom 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala propisano je da je Burza dužna donijeti odluku o
privremenoj obustavi trgovanja ukoliko to zahtjeva zaštita ulagatelja.

Člankom 260. st. 1. t. 4. određeno je da će Burza privremeno obustaviti trgovinu financijskim
instrumentom kada to zahtijeva zaštita ulagatelja.
Člankom 48. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se upravna stvar može riješiti
neposredno, a člankom 49. da službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar ako se pravo
stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka kojima raspolažu javnopravna tijela odnosno
ako je to nužno za poduzimanje hitnih mjera koje se ne mogu odgađati, ako je to u javnom interesu, a
činjenice na kojima se rješenje temelji su utvrđene ili barem učinjene vjerojatnima.
S obzirom na sve gore navedeno, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Sukladno članku 331. st. 3. Zakona o tržištu kapitala, ovo Rješenje će se objaviti na internetskim
stranicama Zagrebačke burze d.d.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Tomislav Gračan
Član Uprave

Dostaviti:
1. Izdavatelj
2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Miramarska 24b
3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a
4. Odjel tržišta, ovdje

