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Na zahtjev Sindikata, u Zagrebu 10. listopada 2007., održana je hitna 
sjednica Povjerenstva za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava 
zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima koja čine INA Grupu za 
kupnju dionica Ina Industrija nafte d.d. po posebnim pogodnostima, kojoj 
su uz predstavnike Vlade i Sindikata, prisustvovali predstavnici INE, 
ZABE i Odvjetničkog društva. 
Dogovoreno je da prodaja dionica u prvom krugu započinje 16. 
listopada 2007. 
 
 

POSTUPAK PRODAJE U I. KRUGU 
 

1. Vlada RH će 11. listopada 2007. donijeti Odluku o prodaji dionica sadašnjim 
i bivšim radnicima INA-Grupe. Sukladno potpisanom 
sporazumu Vlade RH i Sindikata, radnici s manje od jedne 
godine radnog staža imaju pravo na kupnju 8 dionica, a 
sadašnji i bivši radnici koji su u radnom odnosu u INA-Grupi 
proveli više od jedne godine, imat će pravo na još 10 dodatnih 
dionica, uz već ranije utvrđene popuste na cijenu od 1.690,00 kn.  

2. Na temelju Odluke Vlade, Zagrebačka banka (Agent) će 12. listopada 2007. 
u medijima (Večernji, Novi list, Slobodna Dalmacija i sl.) objaviti javni poziv 
za kupnju dionica. 

3. 16. listopada 2007. započinje prodaja dionica sadašnjim i bivšim radnicima 
INA-Grupe, koja će se odvijati do 29. listopada 2007. 

 

 



TKO IMA PRAVO NA KUPNJU DIONICA 
 

 Ina će Vladi RH, do kraja današnjeg dana, dostaviti ovjeren popis 
sadašnjih i bivših radnika INA-Grupe koji imaju pravo na otkup dionica pod 

povoljnijim uvjetima. Na sjednici Povjerenstva predstavnici INE 
su obavijestili sudionike sjednice da se, za sada, na popisu 
nalazi 45.128 sadašnjih i bivših radnika. 

Stoga ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili želite nešto 
provjeriti na popisu, morate se javiti u INU.  

Na web stranici INE, tijekom postupka prodaja dionica u 
prvom krugu, moći ćete provjeravati svoje podatke. Stoga 

pozivamo sve članove, da prije ponošenja zahtjeva za kupnju dionica u 
Zagrebačkoj banci, još jednom provjere svoje podatke na Ininoj internet 
stranici. 
 
II. KRUG PRODAJE 
 

Ukoliko nakon prodaje u I. krugu preostane dionica, poziv za kupnju 
dionica u II. krugu bit će objavljen 2. studenoga 2007. 
Prodaja u II. krugu započet će 5. studenoga 2007. i trajat će do 13. ili 14. 
studenoga 2007. 

Podsjećamo sve zainteresirane sadašnje i bivše radnike INA-grupe, da će 
u II. krugu dionice moći kupovati bez popusta po cijeni od 1.690,00 kn po 
dionici. 
 
NOVOSTI ZA OPUNOMOĆENIKE 
 

Kako bi izbjegli probleme s velikim brojem istih opunomoćenika (kao prilikom 
kupnje dionica T-HT-a) Vlada će Odlukom utvrditi potrebu ovjeravanja dodatnih 
izjava. Tekst izjave izradit će Vladin savjetnik (Odvjetničko društvo), koju će svi 
opunomoćenici (osobe koje će stvarno kupovati dionice) ovjeravati kod javnog 
bilježnika, uz predočenje punomoći za kupnju dionica koju su već ranije pripremili.  
 

KUPNJA DIONICA NA KREDIT 
 

Obavještavamo sve članove SING-a koji su podnijeli zahtjev za kredit 
Kreditnoj banci, da s obzirom na datum početka prodaje dionica (16. listopada), 
neće imati nikavih problema s realizacijom kredita. 
 
KORISNE INFORMACIJE 
 

Od Agenta (Zagrebačke banke) saznajemo da 
će se dionice moći upisivati u svim poslovnicama 
ZABE na teritoriju RH, s time da banka planira otvaranje nekih 
dodatnih privremenih poslovnica (npr. Hotel Crosco-a u Ivanić-Gradu). 
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