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Ur. br: 04-06-17-3325-475
Nagodbeno vijeće: HR02
Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR02 u sastavu Suzana Budišćak Kupčinec kao predsjednik vijeća te Jasna Mulalić i Elizabeta Banić kao članovi vijeća, u postupku
predstečajne nagodbe nad dužnikom BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860, na temelju članka 60. stavka 13. Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13, u daljnjem tekstu: Zakon), donosi
RJEŠENJE
I. U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860, utvrđuje se da je Plan financijskog
restrukturiranja prihvaćen, odnosno za Plan su glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.
II. Utvrđuje se da su vjerovnici sudjelovali u glasovanju sa ukupnim iznosom tražbina od 618.659.361,27 kn, te je za Plan glasovalo ukupno 81,23 %
vjerovnika.
III. Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
IV. Dužnik je dužan u roku 15 dana od izvršnosti rješenja podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema njegovom sjedištu, prijedlog za sklapanje predstečajne
nagodbe.
Obrazloženje
Nad dužnikom BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860, otvoren je postupak predstečajne nagodbe 23. travnja 2013. godine, te je 15.
prosinca 2016. godine održano ročište za utvrđivanje tražbina, i 23. veljače 2017. godine ročište za glasovanje.
Utvrđeno je da je dužnik prema svojim financijskim izvješćima iskazao dugovanje prema vjerovnicima (bez razlučnih) u iznosu od 423.018.672,41 kn,
vjerovnici su prijavili tražbine u iznosu od 456.918.712,26 kn, te je iznos utvrđenih tražbina 463.674.057,57 kn, i osporenih tražbina 33.241.317,11 kn, te je
izvršen prijeboj potraživanja i utvrđeni su razlučni vjerovnici.

Na ročištu za glasovanje donijeto je rješenje kojim je utvrđeno da je ukupan iznos tražbina s kojim vjerovnici sudjeluju u glasovanju 618.659.361,27 kn.
Za Plan financijskog restrukturiranja glasovali su vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina, te je sukladno odredbi članka 63.
stavka 2. Zakona, Plan prihvaćen.
Točka IV. temelji se na odredbi članka 66. Zakona.
Žalba odgađa izvršenje rješenja sukladno odredbi članka 60. stavka 14. Zakona.
Slijedom navedenog i sukladno odredbi članka 60. stavka 13. Zakona odlučeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana dostave rješenja, odnosno protekom osmog dana
od dana objave na web-stranicama Financijske agencije. Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi odlučuje Ministarstvo
financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.

Predsjednik Nagodbenog vijeća
Suzana Budišćak Kupčinec

Tablica rezultati glasovanja, Badel 1862 d.d.
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170.650.918,61
196.245.727,29
251.762.715,37
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92,35%

94.956.061,04
1.923.001,29
19.266.534,07

55,64%
0,98%
7,65%

UKUPNO

618.659.361,27
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