
Poštovani kolege,
 
obraćam Vam se prije održavanja glavne skupštine dioničara društva Pevec d.d., a u ime 
tvrtke Dicentra d.o.o. koja je 17. svibnja 2016. godine urudžbirala protuprijedlog odluci o 
imenovanju članova nadzornog odbora Peveca. 
 
Vjerojatno mnogi od Vas postavljaju pitanje zašto se Dicentra aktivno uključila u borbu za 
Pevec. Razlog tome je vrlo jednostavan a vjerujem kako jednako iskustvo dijelimo i s 
mnogima od Vas. Naime, na posljednjim je godišnjim pregovorima uprava tvrtke Pevec 
zahtijevanim i krajnje neprihvatljivim uvjetima za nastavak daljnje suradnje grubo nasrnula na 
nas kao tvrtku. Kao dugogodišnji dobavljači i dioničari Peveca, nebrojeno smo puta izašli u 
susret Pevecu gradeći partnerske odnose i asistirajući im pritom u borbi protiv konkurenata na
tržištu, te stoga sada nismo niti možemo dopustiti da se takve nečasne radnje odvijaju i u 
naše ime. Upravo smo iz tog razloga i urudžbirali protuprijedlog odluci o imenovanju članova 
NO Peveca.
 
Nažalost, kako smo bili ograničeni iznimno kratkim vremenskim rokom za predaju 
protuprijedloga, naš prijedlog NO nije mogao biti pripremljen uz prethodne konzultacije sa 
svima Vama, kako bi to bilo učinjeno da je procedura predlaganja članova NO išla redovitim 
putem. Stoga Vam na uvid prosljeđujemo životopise svih članova našeg NO kako biste se 
uvjerili da je riječ o časnim i moralnim pojedincima. Dodao bih kako smo nekima od Vas 
ponudili mjesto u NO ali ga niste bili spremni prihvatiti u datom trenutku iz Vama poznatih 
razloga.
 
Jamčimo Vam kako će ovaj sastav NO djelovati uravnoteženo u korist dioničara, dobavljača i 
djelatnika, a sve s ciljem razvoja Peveca u jedno od uspješnijih društava u RH, ali i šire. 
Garantiramo Vam izbor neovisne i profesionalne uprave društva koja će štititi interese 
Peveca, a samim time i svih nas koji smo ga zajedničkim snagama gradili i osigurali njegov 
opstanak na tržištu. Prisjetimo se kako su u tom procesu ponovne izgradnje Peveca 
mnogobrojni dobavljači bili prilično financijski oštećeni dok su pojedine tvrtke čak i 
bankrotirale. Stoga Vas pozivam na zajedništvo i glasanje za novi NO koji će od sada Pevec 
voditi u pravome smjeru.
 
Na kraju, htio bih dodatno naglasiti kako smo otvoreni za sve prijedloge, sugestije i 
konstruktivne kritike svih Vas, te kako će nam biti zadovoljstvo zajedno sa svima Vama 
osigurati Pevecu mjesto na tržištu regije, koje i zaslužuje. Naša je premoć u broju glasova na 
skupštini neupitna, a izrazita nam je želja da se što veći broj Vas uključi u proces donošenja 
odluke i odazove skupštini na kojoj ćemo zajednički odlučiti o našoj budućnosti. 
 
Molim Vas da odmah podnesete prijavu za sudjelovanje na skupštini jer ista do srijede, 25. 
svibnja, mora biti urudžbirana na: PEVEC maloprodaja neprehrambene robe d.d., Ante 
Trumbića 1b, 43000 Bjelovar.
 
Osobno sam Vam na raspolaganju za sva pitanja koja biste mogli imati.
 
S poštovanjem,
Jurica Lovrinčević
predsjednik Uprave
Dicentra d.o.o.


