
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET: Obavijest o pripajanju društva KAROLINA d.o.o. društvu KRAŠ d.d. 

 

Poštovani, 

 

obavještavamo vas da je Trgovački sud u Osijeku, 3. prosinca 2021. godine donio rješenje 
br.Tt-21/8903-3 i Trgovački sud u Zagrebu, 31. prosinca 2021. godine rješenje br. Tt-21/55111-
3 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva KAROLINA tvornica keksa, 
vafla i slanica, društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek, Vukovarska cesta 209a, OIB: 
10984562711 (dalje: Pripojeno društvo) društvu KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, 
Ravnice 48, OIB: 94989605030 (dalje: Društvo preuzimatelj).  
 
SKDD d.d. je na temelju provedenih upisa u sudskom registru u svom informacijskom sustavu 

7. siječnja 2022. proveo korporativnu akciju pripajanja Pripojenog društva društvu 

Preuzimatelju.   

 
Na temelju Ugovora o pripajanju koji je sklopljen 23. lipnja 2021. godine u Zagrebu, pripajanje 

se provodi tako da Pripojeno društvo prenosi Društvu preuzimatelju svu svoju imovinu u 

zamjenu za redovne dionice Društva preuzimatelja. Zamjena poslovnih udjela Pripojenog 

društva za dionice Društva preuzimatelja provedena je  u omjeru 1:0,234981 tako da je svaki 

imatelj poslovnog udjela za svakih 100,00 HRK nominalnog iznosa poslovnog udjela stekao 

pravo na 0,234981 redovne dionice Društva preuzimatelja oznake KRAS-R-A, pojedinačnog 

nominalnog iznosa od 400,00 HRK. Članovima Pripojenog društva koji su nakon obračuna 

zamjene poslovnih udjela za dionice ostvarili pravo na dionice Društva preuzimatelja koje nisu 

cijeli broj, broj dionica zaokružen je na prvi niži cijeli broj kako je definirano Ugovorom o 

pripajanju. Doplata u novcu bit će isplaćena razmjerno procijenjenoj vrijednosti jedne dionice 

oznake KRAS-R-A u iznosu od 794,62186 kn, a provest će je Društvo preuzimatelj. 

 

Nakon provedene korporativne akcije u informacijskom sustavu SKDD-a temeljni kapital 

Društva preuzimatelja ostaje nepromijenjen i iznosi 599.448.400,00 HRK i podijeljen je na 

1.498.621 redovnu dionicu oznake KRAS-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 

HRK. 

 

S poštovanjem,  
                                                                                  VODITELJ ODJELA KORPORATIVNIH 
                                                                                         AKCIJA I PRAVNIH POSLOVA  
 
                                                                                                       Marin Hlupić  
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