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Predmet:  Obavijest o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti  
 
U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta i 
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522, te prema članku 120. Pravila Zagrebačke burze, Hrvatski 
Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: HT d.d. / Društvo) obavještava o stjecanju dionica Društva od strane osoba 
koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti u HT-u d.d. U sklopu Plana dodjele vlastitih dionica za rukovoditelje, 
dana 28. travnja 2021. godine, HT d.d. je izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. prenio 5.482 vlastite 
dionice rukovoditeljima na stalnom popisu upućenih osoba, kako slijedi: 
 
1. Predsjednik Uprave i glavni direktor HT-a d.d., gospodin Konstantinos Nempis, stekao je 1.570 dionica 

oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,001944% temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Konstantinos Nempis posjeduje ukupno 3.070 dionica HT-a d.d., 
koje čine 0,003801% temeljnog kapitala Društva. 

 
2. Član Uprave i glavni direktor za financije (CFO) HT-a d.d., gospodin Daniel Darius Denis Daub, stekao je 

540 dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000669% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Daniel Darius Denis Daub posjeduje ukupno 2.426 dionica HT-a d.d., 
koje čine 0,003004% temeljnog kapitala Društva.   

 
3. Članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COOR) HT-a d.d., gospođa Nataša 

Rapaić, stekla je 766 dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000948% 
temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospođa Nataša Rapaić posjeduje ukupno 766 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000948% temeljnog kapitala Društva. 

 
4. Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) HT-a d.d., gospodin Boris Drilo, 

stekao je 613 dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000759 % temeljnog 
kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Boris Drilo posjeduje ukupno 613 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000759 % temeljnog kapitala Društva.  
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5. Član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse (CHRO) HT-a d.d., gospodin Ivan Bartulović, stekao je 484 

dionice oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000599% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Ivan Bartulović posjeduje ukupno 484 dionice HT-a d.d., koje čine 
0,000599% temeljnog kapitala Društva.  

 
6. Stariji potpredsjednik i glavni pravni savjetnik HT-a d.d., gospodin Siniša Đuranović, stekao je 238 dionica 

oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000295% temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Siniša Đuranović posjeduje ukupno 238 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000295% temeljnog kapitala Društva.  

 
7. Potpredsjednik za marketing poslovnih korisnika, prodaju malim i srednjim poslovnim korisnicima 

(VSE/SME) i upravljanje prodajnim kanalima HT-a d.d., gospodin Jerko Dumanić, stekao je 140 dionica 
oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000173% temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Jerko Dumanić posjeduje ukupno 140 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000173% temeljnog kapitala Društva. 

 
8. Potpredsjednica za korporativnu prodaju i ICT usluge HT-a d.d., gospođa Marijana Bačić, stekla je 239 

dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000296% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospođa Marijana Bačić posjeduje ukupno 239 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000296% temeljnog kapitala Društva. 

 
9. Direktor Sektora riznice i računovodstva HT-a d.d., gospodin Karlo Došen, stekao je 166 dionica oznake HT 

u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000206% temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Karlo Došen posjeduje ukupno 235 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000291% temeljnog kapitala Društva. 

 
10. Direktor Sektora za nabavu i upravljanje nekretninama HT-a d.d., gospodin Igor Radojković, stekao je 125 

dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000155% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Igor Radojković posjeduje ukupno 225 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000279% temeljnog kapitala Društva. 

 
11. Direktor Sektora za tehničke usluge korisnicima HT-a d.d., gospodin Ognjen Vukoslavović, stekao je 156 

dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000193% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Ognjen Vukoslavović posjeduje ukupno 156 dionica HT-a d.d., koje 
čine 0,000193% temeljnog kapitala Društva. 

 



 

12. Direktor Sektora informacijskih i digitalnih tehnologija HT-a d.d., gospodin Frederic Nin, stekao je 346 
dionica oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000428% temeljnog kapitala 
Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Frederic Nin posjeduje ukupno 346 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000428% temeljnog kapitala Društva. 

 
13. Direktor Odjela za korporativne komunikacije HT-a d.d., gospodin Igor Vukasović, stekao je 99 dionica 

oznake HT u vrijednosti od 190 kn po dionici, što predstavlja 0,000123% temeljnog kapitala Društva. 
 
Nakon navedenog stjecanja, gospodin Igor Vukasović posjeduje ukupno 168 dionica HT-a d.d., koje čine 
0,000208% temeljnog kapitala Društva. 

 
 
U prilogu ovoj Obavijesti su Predlošci za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, sukladno Provedbenoj Uredbi 
Komisije (EU) br. 2016/523. 
 
 
 
Kontakt: 
Marina Bengez Sedmak  
Odnosi s investitorima 
Hrvatski Telekom d.d. 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Konstantinos Nempis 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Predsjednik Uprave i glavni direktor 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je 
transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze 
d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 1570 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  1570 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Daniel Darius Denis Daub 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Član Uprave i glavni direktor za financije 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 540 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  540 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Nataša Rapaić 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status Članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne 
korisnike 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je 
transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze 
d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 766 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  766 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Boris Drilo 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske     
tehnologije 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je 
transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze 
d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 613 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  613 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Ivan Bartulović 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je 
transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze 
d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 484 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  484 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Siniša Đuranović 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Stariji potpredsjednik i glavni pravni savjetnik 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 238 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  238 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Jerko Dumanić 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status Potpredsjednik za marketing poslovnih korisnika, prodaju 
malim i srednjim poslovnim korisnicima (VSE/SME) i 
upravljanje prodajnim kanalima 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze 
d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 140 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  140 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Marijana Bačić 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Potpredsjednica za korporativnu prodaju i ICT usluge 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 239 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  239 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Karlo Došen 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Direktor Sektora riznice i računovodstva 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 166 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  166 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Igor Radojković 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Direktor Sektora za nabavu i upravljanje nekretninama 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 125 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  125 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Ognjen Vukoslavović 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Direktor Sektora za tehničke usluge korisnicima 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 156 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  156 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Frederic Nin 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Direktor Sektora informacijskih i digitalnih tehnologija 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 346 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  346 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 
dužnosti  

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime  Igor Vukasović 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status  Direktor Odjela za korporativne komunikacije 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena  Prvotna obavijest 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, 
dražbovatelju ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv Hrvatski Telekom d.d. 

(b) LEI 097900BFHJ0000029454 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu 
instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem 
je transakcija izvršena 

 
(a) 

Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d. 

Oznaka HT 

ISIN: HRHT00RA0005 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica u sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica 
(PDD) za rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke 
burze d.d. 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

190 kn 99 

  

  

  

  

  
 

(d) Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

  99 

  190 kn 

(e) Datum transakcije  28.4.2021. 

(f) Mjesto transakcije U sklopu Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za 
rukovoditelje, izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. 

 




