Pravilnik o korištenju/priopćenju informacija
21. veljače 2018.
1. Utvrđuje se i prihvaća da, kako bi Privremeno vjerovničko vijeće (“PVV”) (tijelo koje je imenovao
Trgovački sud u Zagrebu temeljem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od
sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (“ZPIU”)) djelovalo na najučinkovitiji način i ispunilo
svoje dužnosti propisane ZPIU-om (do trenutka osnivanja stalnog vjerovničkog vijeća), razgovori
između članova PVV-a i/ili Društva neće biti javni te da nije u interesu ni vjerovnika Društva niti
Društva da se sve informacije koje Društvo priopći PVV-u odmah i objave. Također, utvrđuje se da je
u interesu Društva i vjerovnika da informacije koje Društvo priopći PVV-u članovi PVV-a koriste
samo u vezi s pregovorima i dogovorom oko nagodbe po ZPIU ili na drugi način u njihovom svojstvu
članova PVV-a.
2. No, Društvo i članovi PVV-a svjesni su važnosti redovitog izvještavanja vjerovnika.
3. Slijedom navedenog, ovaj pravilnik predviđa pravila za dijeljenje informacija između Društva i
članova PVV-a te za priopćenje informacija od strane Društva vjerovnicima kao cjelini kako bi proces
pregovora o nagodbi bio otvoren i transparentan.
4. Predlaže se da se Društvo savjetuje s članovima PVV-a kako bi se sporazumjeli o obliku priopćenja
informacija koje će Društvo objaviti (“Priopćenje informacija”) (i) u roku 21 dana od prethodnog
Priopćenja informacija ili (ii) bilo kojeg datuma koji je raniji od onog iz točke (i) ovog stavka u
slučajevima gdje PVV smatra da je potrebno hitnije Priopćenje informacija. Predlaže se da se prvo
Priopćenje informacija po ovom Pravilniku da u roku 21 dana od datuma ovog Pravilnika.
5. Priopćenje informacija će sadržati sažetak: (i) svih informacija koje je Društvo priopćilo PVV-u, a
koje su značajne za sadržaj nagodbe (“Informacije”); i (ii) svih odluka i zaključaka PVV-a koji su
značajni za sadržaj nagodbe i određivanje namirenja (“Utvrđenja”), u svakom slučaju u mjeri u kojoj
su Informacije ili Utvrđenja i dalje primjenjivi i značajni za pregovore o nagodbi (“Bitne
informacije”). Temeljem ovog Pravilnika, osim kako je određeno stavkom 6. ispod, članu PVVa neće biti dozvoljeno priopćavati nejavne informacije odvojeno od Priopćenja informacija.
6. Ako nakon gore navedenog savjetovanja se Društvo i članovi PVV-a ne mogu sporazumjeti o
sadržaju Priopćenja informacija, PVV (odlučujući većinom glasova) će imati pravo učiniti Informacije
i Utvrđenja javno dostupnima u obliku kojeg PVV smatra primjerenim.
7. Bitne informacije će biti sadržane ili: (i) u idućem mjerodavnom Priopćenju informacija (“Prvo
priopćenje informacija”) ili, (ii) ako Društvo i PVV to smatraju primjerenim, u mjerodavnom
Priopćenju informacija koje će biti objavljeno nakon Prvog priopćenja informacija.
8. Članovi PVV-a smiju priopćiti svojim stručnim savjetnicima sve informacije koje im je priopćilo
Društvo pod uvjetom da stručni savjetnici čuvaju takve informacije povjerljivima i da je takvo
priopćenje povezano isključivo s pregovorima i dogovorom oko nagodbe po ZPIU ili na drugi način u
njihovom svojstvu članova PVV-a.
9. Ovaj Pravilnik i u njemu navedeni sporazumi i utvrđenja prestaju važiti istekom godine dana od
datuma ovog Pravilnika.

