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I N D U S T R I J A N AF T E d . d .

Zagreb, 17. svibnja 2010.

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Crobenz d.d.
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja donijelo je odluku kojom ne prihvaća Croatian Petrol Stations a.s. kao
kupca Crobenza d.d. Naime, Croatian Petrol Station predložio je MOL s ciljem izvršenja naloga iz rješenja o
uvjetno dopuštenoj koncentraciji MOL/INA Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Agencija) od 9. lipnja 2009.
Vijeće je odlučilo da, u skladu s rješenjem Agencije, povjerenik izvrši prodaju poduzetnika Crobenz d.d. u roku
od tri mjeseca, počevši od 21. travnja 2010.
Danas, 17. svibnja 2010. godine, povjerenik za izdvajanje objavio je početak postupka prodaje trgovačkog
društva CROBENZ d.d. u cijelosti (uključivo maloprodajno i veleprodajno poslovanje). Početak postupka
prodaje objavljen je u dnevnim novinama Jutarnji list, Večernji list i Poslovni dnevnik te se nalazi na internet
stranicama društva. Puni tekst objave nalazi se u nastavku.

OBJAVA PRODAJNOG POSTUPKA
Povjerenik za izdvajanje ovime objavljuje postupak prodaje trgovačkog društva CROBENZ d.d. u cijelosti
(uključivo maloprodajno i veleprodajno poslovanje).
Zainteresirane strane mogu dobiti detaljne informacije o poslovanju društva CROBENZ d.d. i postupku
prodaje (u obliku inicijalne informacije i Upute o postupku prodaje) tek po potpisivanju Ugovora o
povjerljivosti podataka.
Potencijalni kupac mora zadovoljiti slijedeće preduvjete:
- mora imati dovoljno financijskih sredstava za kupnju društva CROBENZ d.d.
- mora posjedovati odgovarajuće stručno znanje za održavanje postojeće djelatnosti
- ne smije biti značajno kapitalno ili personalno povezan sa INA Industrijom nafte d.d. Zagreb i/ili
MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Mađarska, i/ili njihovim povezanim društvima
o čemu mora dostaviti dokaze, kao i izričitu izjavu da potencijalni kupac ispunjava sve navedene
preduvjete.
Pozivano zainteresirane strane da se, zaključno do 17 sati dana 25.05.2010. godine, obrate Povjereniku
za izdvajanje (putem pošte, telefaksa ili e-maila) radi preuzimanja i potpisivanja Ugovora o povjerljivosti
podataka, nakon čega će im biti dane daljnje informacije o tijeku postupka prodaje.
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