Regionalni centar Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/13-01/3311

Zagreb, dana 15.07.2013.

Ur. br: 04-06-13-3311-185
Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća te Lidija Bosak i
Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom NEXE
GRUPA d.d. za upravljanje društvima, OIB:46078374806, Braće Radića 200, Našice, na temelju čl.
29. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN108/12, 144/12 i 81/13), u daljnjem
tekstu Zakon, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
I. Odgađa se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja
zakazano za dan 25. srpnja 2013. godine u 9,30 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam, dvorana
Brijuni.

Obrazloženje
Na ročištu za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja održanom dana 19. lipnja 2013. godine
za prihvaćanje Plana financijskog restrukturiranja glasovali su vjerovnici čije tražbine ne prelaze
polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, odnosno vjerovnici čije tražbine ne
prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina te je Nagodbeno vijeće sukladno čl. 63. st. 2. Zakona
utvrdilo da se Plan financijskog restrukturiranja ne smatra prihvaćenim.
Odredbom čl. 64. st. 2. Zakona propisano je da se postupak predstečajne nagodbe neće obustaviti
ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u
određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, Nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni Plan
financijskog restrukturiranja.
Za donošenje izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja prijavili su se vjerovnici Našicecement
d.d., Dilj IGM d.o.o., NEXE BETON d.o.o., Zagrebačka banka d.d., Unicredit bank d.d. Mostar,
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Raiffeisenbank Austria d.d., Societe Generale-Splitska banka
d.d., Fond za financiranje razgradnje NEK, Raiffeisenbank Invest d.o.o., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Beograd, Mercator-H d.o.o. i Privredna banka Zagreb d.d.(dotični vjerovnik podnio je na dan održanog
ročišta podnesak kojim se pridružuje skupini vjerovnika koja će sastaviti izmijenjeni Plan financijskog
restrukturiranja) čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina.
Nadalje, navedeni vjerovnici pozvani su Zaključkom Klasa: UP - I/110/07/13-01/3311, Ur.br:04-06-133311-175 od 28. lipnja 2013. godine, zaključno s danom 10. srpnja 2013. godine, dostaviti izmijenjeni
Plan, a dužnik je pozvan na isti dostaviti očitovanje. Zakazano je ročište za glasovanje o izmijenjenom
Planu za dan 25. srpnja 2013. godine u 9,30 sati.
Dana 10. srpnja 2013. godine, vjerovnici Raiffeisenbank Austria d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
zastupani po MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničkom društvu d.o.o., kao i Societe GeneraleSplitska banka d.d. (predaja na poštu 10.srpnja 2013.) dostavili su, svaki posebno izmijenjene Planove
financijskog restrukturiranja, iz čega proizlazi da vjerovnici koji su bili pozvani sastaviti izmijenjeni Plan
financijskog restrukturiranja, nisu uspjeli postići konsenzus oko načina namirenja utvrđenih obveza

dužnika, te dostaviti jedinstveni izmijenjeni Plan, pa niti dužnik nije bio u mogućnosti na isti dati svoje
očitovanje. Stoga se o dostavljenim planovima neće glasovati.
Dužnik je dana 10. srpnja 2013. godine obavijestio Vijeće o izradi novog Plana financijskog
restrukturiranja, sukladno čl. 64. st. 5. Zakona.
Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci.
O idućem ročištu za glasovanje o novom Planu financijskog restrukturiranja vjerovnici će biti
obaviješteni putem Web stranica FINE.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.

Predsjednik Nagodbenog vijeća
Zvonimira Orešić Jaguljnjak

