
 

 

Novigrad, 31. svibnja 2022. 
 
 

OBAVIJEST O PRIPAJANJU POVEZANOG DRUŠTVA 
 
 
 
Ovime društvo AMINESS d.d., sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, OIB: 58935879058, 
objavljuje da je dana 27. svibnja 2022. godine sklopljen Ugovor o pripajanju društva 
DALMACIJA HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, upisano u 
sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem (MBS) 080839222, OIB: 
51953618865, kao pripojenog  društva (dalje: Pripojeno društvo), društvu AMINESS d.d. iz 
Novigrada, Škverska 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim 
brojem subjekta upisa (MBS) 040060543, OIB: 58935879058, kao preuzimatelju (dalje: 
Društvo preuzimatelj). Ugovor o pripajanju predan je u sudski registar Trgovačkog suda u 
Zagrebu dana 31. svibnja 2022., a u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu dana 31. svibnja 
2022. 
 
Predmetnim Ugovorom o pripajanju, ugovorne strane usuglasile su se da se Pripojeno društvo 
pripoji Društvu preuzimatelju prijenosom cijele svoje imovine i svih svojih prava i obveza na 
Društvo preuzimatelja bez provođenja postupka likvidacije Pripojenog društva. 
 
Društvo preuzimatelj je jedini član Pripojenog društva te se sukladno odredbi članka 531. 
stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne saziva glavna skupština Društva preuzimatelja 
radi predmetnog pripajanja 
 
Dioničari Društva preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog 
kapitala Društva preuzimatelja imaju pravo podnijeti Upravi Društva preuzimatelja zahtjev za 
sazivanje glavne skupštine Društva preuzimatelja radi odobrenja Ugovora o pripajanju, u roku 
od mjesec dana od dana objave ove obavijesti.  
 
Obavještavaju se dioničari da su u poslovnim prostorijama Društva preuzimatelja na uvid 
dioničarima dostupne isprave vezane uz provođenje pripajanja sukladno odredbi čl. 517. st. 2. 
Zakona o trgovačkim društvima te dioničari Društva preuzimatelja imaju pravo besplatno 
tražiti preslike tih isprava. Vjerovnicima društva koje sudjeluje u pripajanju, koji se jave u roku 
6 mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar, Društvo preuzimatelj dati će primjereno 
osiguranje za ispunjenje njihovih tražbina. 
 
Danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, pripojeno 
društvo će prestati postojati. Društvo preuzimatelj postati će sveopći pravni slijednik 
pripojenog društva te će time stupiti u sve pravne odnose pripojenog društva. 



 

 

 
Ova obavijest objavljena je na internetskoj stranici Društva preuzimatelja www.aminess.com.  
 
 
AMINESS d.d. 
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