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Vaš znak:  Naš znak:  

Predmet: Odgoda objave revidiranih godišnjih financijskih 
izvještaja za  2019. i financijskih izvještaja za prvo 
tromjesečje 2020.  
 

U Čakovcu, 27.4.2020. 

          
 
       Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1, OIB: 20262622069 (dalje u tekstu: Društvo), kao izdavatelj čiji su 
vrijednosni papiri uvršteni na redovito tržište, obavještava investicijsku javnost da neće biti u mogućnosti ispuniti 
propisane obveze u vezi objave revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. za Društvo i za Grupu Čakovečki 
mlinovi (dalje u tekstu: Grupa) te financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2020. za Društvo i za Grupu u rokovima i na 
način kako je to propisano Zakonom o tržištu kapitala. 
 

Zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i mjera donesenih od strane Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze tom bolešću, ograničena je 
mobilnost stranaka koje sudjeluju u postupku izrade financijskih izvješća i procesa revizije, a time i prikupljanje i obrada 
podataka. Navedeno onemogućava pravovremenu provedbu revizorskih postupaka koji su nužni za uspješan završetak 
revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2019. za Društvo i za Grupu, a kako financijski izvještaji za prvo tromjesečje 
2020. za Društvo i za Grupu u početnom stanju sadržavaju informacije koje su još uvijek predmet revizije, iz istog razloga 
se još ne mogu objaviti izvještaji za prvo tromjesečje 2020. za Društvo i za Grupu. 

 
Društvo će, po redovnom tijeku stvari, revidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. za Društvo i za Grupu i 

tromjesečne financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2020. za Društvo i za Grupu objaviti najkasnije do 31. svibnja 
2020. godine.  

 
Ova obavijest dostavljena je Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih 

usluga, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji i dostupna je na internetskim stranicama Društva. 
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