Investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin objavljuje
POZIV NA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU
42 DIONICE IZDAVATELJA SANITACIJA OSIJEK d.d., Osijek, oznake SNOS-R-A
na temelju Zaključka Općinskog suda u Osijeku broj: 93 Ovr-3648/16-44 od 08.03.2021.
1. Predmetne dionice vode se na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje: SKDD) i registrirane su s vlasničkom pozicijom FIMA-VRIJEDNOSNICA
d.o.o. (dalje: FIMA).
2. Kupac dionica može biti domaća ili strana fizička ili pravna osoba.
3. Ponude za kupnju zaprimat će investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., putem
elektroničke pošte, na adresu trading@fima.com, od 10:00 do 16:00 sati, dana 01.09.2021., na za to
propisanom obrascu – nalog za kupnju koji je dostupan je na Internetskoj stranici FIMA-VRIJEDNOSNICA
http://www.fima-vrijednosnice.hr/. Uz ponudu kupac je obvezan dostaviti i osobnu iskaznicu ili putovnicu
odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra. U ponudi kupac definira broj dionica koje želi kupiti i kupovnu
cijenu, pri čemu su dionice procijenjene na iznos od 3.121,78 kn po dionici, a ponuđena cijena nikako
ne može biti manja od 1.560,89 kn po dionici. Podnesena ponuda obvezuje kupca na kupnju pod uvjetima
iz ponude te nisu dopuštene naknadne izmjene ili opoziv iste. Za ponude koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog
poziva smatrat će se kao da nisu niti podnesene.
4. Pobjedničke ponude utvrđuju FIMA-VRIJEDNOSNICE odmah po isteku roka za podnošenje kao ponude s
najboljom ponuđenom cijenom. Prednost imaju ponude s većom cijenom, odnosno ponude s ranijim vremenom
primitka elektroničke pošte ako imaju istu cijenu. Cijena po kojoj pojedini kupac kupuje dionice jednaka je
cijeni koju je naveo u ponudi.
5. Isporuka dionica na račun kupca u SKDD-u, uz uvjet prethodne uplate cjelokupnog novčanog iznosa
potrebnog za kupnju izvršit će se na datum namire dana 02.09.2021. Kupac je obvezan novčani iznos potreban
za kupnju dionica, uplatiti na račun za posebne namjene FIME broj HR9423600001300053109 u
Zagrebačkoj banci d.d. s pozivom na broj HR67 (OIB) pri čemu novčani iznos potreban za kupnju mora biti
vidljiv na računu FIME do 01.09.2021. u 16:00 sati. Ako uplata ne bude izvršena u roku smatrat će se da takva
ponuda nije niti podnesena i označit će se kao nevažeća.
Zainteresirani mogu sve informacije o prodaji dobiti u sjedištu društva FIMA-VRIJEDNOSNICE, te na brojeve
telefona +385 42 660 971 i +385 42 660 980, radnim danom od 9:00 do 16:00.

U Varaždinu, 21. srpnja 2021.

