IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE

Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu održano je 23.01.2014.
godine. Svi vjerovnici Društva koji su podržali Plan financijskog restrukturiranja odazvali su se pozivu
na ročište te je predstečajna nagodba uspješno sklopljena i upisana u sudski registar.
Jedan od vjerovnika u postupku predtečajne nagodbe uložio je žalbu na navedeno rješenje te podnio
prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti obzirom da Rješenje nije bilo opremljeno i uputom o
pravnom lijeku s pravom žalbe od 8 dana. Trgovački sud u Zagrebu je prijedlog za ukidanje klauzule
pravomoćnosti odbio 4.07.2014.
Visoki trgovački sud je 30. rujna 2014. godine ukinuo Rješenje Trgovačkog suda od 4.07.2014. te
predmet vratio na ponovni postupak. Nastavno, 19. studenog 2014., Trgovački sud ukinuo je
klauzulu pravomoćnosti na rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi što su dva vjerovnika
iskoristila kao mogućnost za ulaganje žalbi. Međutim, Visoki trgovački sud odbacuje žalbe oba
vjerovnika kao nepravovremene. Posljedično, Trgovački sud izdaje obavijest kako je rješenje o
sklapanju predstečajne nagodbe za Magma d.d. pravomoćno 14.02.2014.godine.
Ministarstvo financija RH još uvijek nije postupilo po rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, a
istovremeno je izvršilo nezakonitu blokadu poslovnog računa Društva u veljači 2015. godine,
temeljem obveze koje je Magmino društvo kćer imalo 2012. godine. Navedeno je društvo kćer u
studenom 2012. godine pripojeno Magmi d.d. Ministarstvo financija je propustilo prijaviti navedenu
tražbinu koja je nastala prije početka otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te je svaka ovrha po
navedenoj tražbini nezakonita, sukladno odredbi članka 81. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi.
Društvo je uložilo žalbu protiv rješenja o ovrsi 10. veljače 2015. godine te nastavno na isto dobilo
pozitivno drugostupanjsko rješenje Ministarstva financija.
Bez obzira na sve teškoće izazvane ovakvim procesom predstečajne nagodbe, Društvo je preko svog
društva kćeri Magma21 d.o.o. sudjelovalo u razvoju platforme www.likefigures.com. Ista je
predstavljena javnosti 20. studenog 2014. godine te se u prva tri mjeseca po posjećenosti uvrstila
među prvih deset platformi u svijetu koje sadrže digitalne zapise namijenjene 3D printerima.
Društvo je 1. rujna 2014. godine održalo Glavnu skupštinu na kojoj je usvojena odluka o povećanju

Magma d.d., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800
e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr, matični broj: 3299015

temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava
prvenstva postojećih dioničara Društva. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od HRK
67.748.710,00 (šezdeset sedam milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto deset kuna) za
iznos od najviše HRK 298.320.800,00 (dvjesto devedeset osam milijuna tristo dvadeset tisuća
osamsto kuna) na iznos od najviše HRK 366.069.510,00 (tristo šezdeset šest milijuna šezdeset devet
tisuća petsto deset kuna). Odlučeno je kako će se povećanje temeljnog kapitala Društva provesti
ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital
Društva sukladno Planu financijskog restrukturiranja Društva. Usvojene su i izmjene i dopune teksta
Statuta Društva.
Prvi rok za potpisivanje Ugovora o unosu tražbina vjerovnika u temeljni kapital Društva provođen je
od 1. - 30. rujna 2014. godine, a zbog upita vjerovnika koji nisu unutar inicijalnog roka upisali
dionice, određen je i dodatni rok od mjesec dana za upis predmetnih dionica Društva, u razdoblju od
28.10.2014. do 28.11.2014. godine.
Dionice je upisalo ukupno 130 vjerovnika predstečajne nagodbe, te je utvrđeno da je upisano
ukupno 23.217.417 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn te je osnovom
zaključenih Ugovora o ulaganju prava, u temeljni kapital Društva je uneseno 232.174.170,00 kn
prava (tražbina).
Trgovački sud u Zagrebu objavio je upis promjena odredbi Statuta i povećanje temeljnog kapitala u
Sudski registar, proveden po rješenju suda pod poslovnim brojem Tt-14/27391-5 od 17. veljače
2015. godine. Po dobivanju navedenog rješenja, podnijet je SKDD-u zahtjev za upis dionica
vjerovnicima te je isti uspješno proveden u informacijskom sustavu SKDD-a 21. travnja 2015. godine.

Magma d.d.
Goranko Fižulić, predsjednik Uprave

U Zagrebu, 27.04.2015.
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