
Sukladno članku 515.a u svezi s člankom 514. i 515. Zakona o trgovačkim društvima, 
nadzorni odbor STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama, Split,  Kralja Zvonimira 
14/IX, OIB: 88680117715, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, s matičnim brojem 
subjekta upisa (MBS) 060227551 (dalje u tekstu: „Društvo preuzimatelj“ i/ili „STANOVI 
JADRAN d.d.“), 
 
na svojoj elektronskoj sjednici održanoj 19.03.2021. godine donosi sljedeće   
 

IZVJEŠĆE 
 

Na temelju zajedničkog izvješća uprave Društava preuzimatelja (STANOVI JADRAN d.d.)  i 
Društva koje se pripaja (GLOBAL RENT  d.o.o. za poslovanje nekretninama, Split,  Kralja 
Zvonimira 14/IX, OIB: 05666540984,  upisano u registar Trgovačkog suda u Zgrebu, s matičnim 
brojem subjekta upisa (MBS) 070079548 (dalje u tekstu: „Društvo koje se pripaja“ i/ili 
„Pripojeno društvo“ i/ili „GLOBAL RENT d.o.o.“) te izvješća revizora pripajanja, nadzorni 
odbor Društva preuzimatelja provjerio je oba mu dostavljena pisana izvješća i utvrdio da su 
ista sačinjena u skladu s pozitivnim propisima i da su zajedničko izvješće uprava oba društva 
koja sudjeluju u pripajanju, kao i izvješće revizora pripajanja sačinjeni na osnovi procjena 
vrijednosti oba društva koja sudjeluju u pripajanju primjenom kombinirane metode koja 
uključuje metodu procjene temeljem koeficijenata usporedivih poduzeća te metodu procjene 
temeljem neto vrijednosti imovine. 

Nadzorni odbor utvrđuje da su uprave društava koja sudjeluju u pripajanju u svom 
zajedničkom izvješću, kao i revizor pripajanja uzeli u obzir i detaljno obrazložili pravni i 
gospodarski okvir za sklapanje ugovora o pripajanju, kao i omjer zamjene poslovnih udjela 
Pripojenog društva za dionice Društva preuzimatelja te da su uzele u obzir i moguću visinu 
doplata u novcu za zamjenu poslovnih udjela Pripojenog društva za dionice Društva 
Preuzimatelja. 
Nadzorni odbor također utvrđuje da su uprave društava koja sudjeluju u pripajanju u svom 
zajedničkom izvješću, kao i revizor pripajanja analizirali razna mjerila (metode) za procjenu 
imovine društava koja sudjeluju u pripajanju, osnovice za omjer zamjene poslovnih udjela 
Pripojenog društva za dionice Društva preuzimatelja i specifičnosti vezane za posebne 
teškoće koje su se javile pri procjeni vrijednosti društava koja sudjeluju u pripajanju, te da su 
uprave oba društva koja sudjeluju u pripajanju, kao i revizor pripajanja odabrali 
najprimjereniju i objektivno realnu metodu koja uključuje metodu procjene temeljem 
koeficijenata usporedivih poduzeća te metodu procjene temeljem neto vrijednosti imovine. 
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