
 
 

 

Priopćenje nastavno na Ponudu za preuzimanje 

 

 

Pula, 29. travnja - ARENATURIST dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, Pula, 

Smareglina ulica 3, OIB: 4762549199 (dalje u tekstu: Arenaturist) danas objavljuje kako je 

obaviještena od strane društva Dvadeset Osam d.o.o., prijašnjeg naziva W2005/ Dvadeset 

osam d.o.o., (dalje u tekstu: Osam) o prodaji 261.900 dionica Arenaturista.  

 

Društvo Euro Sea Hotels N.V. (dalje u tekstu: Euro Sea) 1. ožujka 2016. godine objavilo je 

kako je sklopilo Ugovor o kupnji za stjecanje društva WH/DMREF Bora B.V. (dalje u tekstu: 

Ugovor o kupnji). WH/DMREF Bora B.V. posredno posjeduje društvo Osam, koja je do 

danas imalo 1.618.263 dionica Arenaturista, što je predstavljalo 74,15% upisanog temeljnog 

kapitala u Arenaturistu. Ugovor o kupnji zaključen je 13. travnja 2016. godine.  

 

Euro Sea 29. ožujka objavio je Ponudu o preuzimanju društva Arenaturist svim dioničarima, 

imateljima redovnih dionica Arenaturista (dalje u tekstu: Ponuda za preuzimanje) sukladno 

odredbama članka 9., stavka 1., Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 

broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013). Rok za zaključenje Ponude 

za preuzimanje bio je 27. travnja 2016. godine.  

 

Obavijest izdana 1. ožujka pokazuje kako je Euro Sea, uz uvjet provedbe Ponude za 

preuzimanje, sklopio obvezujući ugovor o kupnji udjela s: 

 

a) Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, 

Heinzlova 70, OIB: 58384724129 (dalje u tekstu: AZ);  

b) PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim 

fondom iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje u tekstu: PBZCO).  

 

Društvo Osam 29. travnja 2016. obavijestilo je Arenaturist kako su zaključeni ugovori o 

kupnji udjela i kako je 196.425 dionica Arenaturista prodalo AZ-u te 65.475 dionica 

Arenaturista PBZCO-u. Time društvo Osam trenutačno posjeduje 1.356.363 dionica 

Arenaturista, koje čine 62,15% upisanog temeljenog kapitala Arenaturista.  

 

Sljedeći tjedan Euro Sea objavit će rezultate Ponude za preuzimanje te koliko je dionica 

Arenaturista steklo kao rezultat Ponude za preuzimanje.  

 

 
  

  


