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HT mijenja odredbe Programa kupnje vlastitih dionica 
 
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ; „Društvo“), vodeći pružatelj 

telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Uprava dana 23. veljače 2021. godine 

donijela odluku o izmjeni odredbi Programa otkupa vlastitih dionica pokrenutog u srpnju 2017., 

promijenjenog u ožujku 2020. te trajanjem do 20. travnja 2021. godine, sukladno odluci Glavne 

skupštine od 21. travnja 2016. i primjenjivim propisima (dalje u tekstu: „Program“).  

 

Izmjenama se u Programu usklađuje ukupan broj izdanih dionica slijedom do sada izvršenog 

povlačenja vlastitih dionica. Svrha Programa je stjecanje vlastitih dionica da bi se dionice povukle 

bez smanjenja temeljnog kapitala Društva. Dopunjuje se svrha kako bi se zaposlenima u Društvu 

ponudilo da ih steknu, a sve u skladu s važećim odlukama Glavne skupštine Društva i/ili primjenjive 

zakonske regulative, ukoliko budu donesene odluke o takvoj ponudi, za vrijeme važenja Programa.  

Broj dionica koji se može koristiti u ovu svrhu će biti najviše 45.000, a razdoblje primjene 

izmijenjenoga Programa je od 24. veljače do 20. travnja 2021. godine. 

 

Najveći broj dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja Programa ostaje 2.500.000, dok 

maksimalan novčani iznos dodijeljen Programu također ostaje nepromijenjen i iznosi 

500.000.000,00 kuna. Tijekom trajanja Programa ukupno je kupljeno 1.769.113 vlastitih dionica za 

što je Društvo izdvojilo protuvrijednost u iznosu od 293 milijuna kuna. Do kraja 2020. godine 

povučeno je 1.122.306 dionica, čime je za 1,39% povećan udjel preostalih dionica u temeljnom 

kapitalu bez njegova smanjenja, te je usklađen podatak o broju dionica u Statutu Društva. 

 

Provedba Programa ostaje povjerena brokerskoj kući InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Društvo i 

dalje planira nastaviti s poništavanjem stečenih vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala 

što će povećati udjele preostalih dionica u istom. Time se stvara korist svim dioničarima Hrvatskog 

Telekoma u vidu dodatnog povrata sredstava dioničarima, pored redovite dividende i kroz 

poboljšanu kapitalnu strukturu Društva.  

 

Društvo trenutno ima 649.273 stečenih vlastitih dionica. 

 

Odredbe Programa otkupa su podložne promjenama u bilo kojem trenutku trajanja Programa. 
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Kontakt 

Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima  

Marina Bengez Sedmak   
Tomislav Bajić 00 385 1 491 1114 

E-mail ir@t.ht.hr 
Web-stranica www.t.ht.hr/investitori 

  

Instinctif Partners   
Kay Larsen / Adrian Duffield +44 (0)20 7457 2020 

 

 

O Hrvatskom Telekomu  

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje 

Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 0,8 milijuna korisnika u nepokretnoj 

mreži, 2,3 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 0,7 milijuna širokopojasnih pristupnih linija. 
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