
 

 

 
 

OIB: 16529207670 • PDV ID BROJ: HR16529207670 • IBAN ZABA: HR6023600001101211578 Zagrebačka banka d.d., Zagreb • Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MSB 080105589 • Temeljni kapital: 
32.736.800,00 kn, uplaćeno u cijelosti • Izdano ukupno 81.842 dionica nominalnog iznosa 400,00 kn • Uprava – direktor: Hrvoje Šimić, dipl. oec. • Predsjednik Nadzornog odbora: Mijo Šimić, dipl. oec. 
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Zagreb, 22.04.2020. 
 
 
Vrijednosnica: TKPR-R-A / ISIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43 

KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze 

Matična država članica: Republika Hrvatska 

 

Predmet: Obavijest izdavatelja o nemogućnosti objave financijskih izvještaja za prvo 

tromjesečje 2020. godine 

 

Tekstilpromet d.d. Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, OIB: 16529207670, MBS: 080105589, društvo 

upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (u daljem tekstu: "Društvo"), kao izdavatelj čiji su 

vrijednosni papiri uvršteni na redovito tržište (ISIN: HRTKPRRA0000) ovim putem obavještava javnost da 

neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 

2020. godine na način i u roku kako je to prpisano Zakonom o tržištu kapitala. 

 

Zbog utjecaja epidemije COVID-19 na obustavu poslovanja Društva, organizaciju i uvjete poslovanja te s 

tim povezano raspoloživost svih potrebnih resursa, usporeni su i dijelom onemogućeni procesi prikupljanja 

i obrade podataka.  

 

Tekstilpromet 
 
Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo 
Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska 
T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 
F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr 
www.tekstilpromet.hr 
 
Ured direktora društva 
T: + 385 1 2700 500, F: + 385 1 2700 514 
 



 

 

Društvo očekuje se da će financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2020. godine (nekonsolidirani i 

konsolidirani) biti objavljeni do 31. svibnja 2020. godine a u skladu sa predviđenim rokovima kako 

definira "Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim 

okolnostima" (NN 43/2020). 

 

 

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

 

S poštovanjem, 

 

Zakonski predstavnik društva: 

  

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec. 

 

 


