Temeljem članka 30. točke 2. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privatizaciji
trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o.
Osijek ("Županijski glasnik" broj 12/08.) tako da glasi:
"Privatizacija će se provesti na sljedeći način:
1.

Prodajom 12.382 (slovima: dvanaesttisućatristoosamdesetdva) udjela Društva u ukupnoj
nominalnoj vrijednosti 12.382.000,00 kuna (slovima: dvanaestmilujunatristoosamdesetdvije
tisuće kuna) što čini 50% ukupnog temeljnog kapitala Društva, a koji se mogu prodati
isključivo uz popust zaposlenima i ranije zaposlenima u Društvu (članak 5. stavak 1. točka 1.
Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, u daljnjem tekstu: ZPDP), tako da svaka od tih osoba
može otkupiti udjele u nominalnoj vrijednosti od najviše 10.000 eura preračunato u kune
prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora. Zaposleni i ranije zaposleni u Društvu
stječu udjele uz primjenu načela jednakog stjecanja.

2.

Prodajom na tržištu 987 (slovima: devetstoosamdesetsedam) udjela Društva u ukupnoj
nominalnoj vrijednosti 987.000,00 kuna (slovima: devetstoosamdesetsedamtisuća kuna) što
čini 4% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Pri prodaji 4% udjela prioritet će imati kupnja
po modelu ESOP-programa društva.

3.

Prijenosom bez naknade Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb 2.477 (slovima: dvijetisuće
četiristosedamdesetsedam) udjela u ukupnoj vrijednosti od 2.477.000,00 kuna (slovima:
dvamilijunačetiristosedamdesetsedamtisuća kuna), što čini 10% ukupnog temeljnog kapitala
Društva.

4.

Prijenosom bez naknade Virovitičko-podravskoj županiji 496 (slovima: četiristodevedeset
šest) udjela, u ukupnoj vrijednosti od 496.000,00 kuna (slovima: četiristodevedestšesttisuća
kuna), što čini 2% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

5.

Osječko-baranjska županija zadržava u svom vlasništvu 34% ukupnog temeljnog kapitala
Društva, odnosno 8.421 (slovima: osamtisućačetiristodvadesetjedan) udjel Društva u ukupnoj
nominalnoj vrijednosti od 8.421.000,00 kn (slovima: osamilijunačetiristodvadesetjednatisuća
kuna)".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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