Hrvatski Telekom d.d .
Adresa
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon:
+385 1 4911-080

Redovna dionica:

HT (ISIN: HRHT00RA0005)

Kotacija:

Zagrebačka burza, službeno tržište

LEI:

097900BFHJ0000029454

Matična država članica:

Republika Hrvatska

Zagreb, 14. rujna 2020. godine
Predmet:

Program otkupa vlastitih dionica
obavijest o stjecanju dionica

U skladu s člankom 474. Zakona o tržištu kapitala, Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: HT d.d. / Druš t vo)
obavještava da je temeljem Programa otkupa vlastitih dionica, investicijsko društvo Interkapital vrijednosni
papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo slijedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom
tržištu Zagrebačke burze (ZSE).
-

Dana 10. rujna 2020. godine kupljeno je 500 dionica oznake HT po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 171 k n
po dionici, što predstavlja 0,000619 % temeljnog kapitala Društva.

-

Dana 11. rujna 2020. godine kupljeno je 688 dionica oznake HT po prosječnoj ponderiranoj cijeni od
172,8547 kn po dionici, što predstavlja 0,000852 % temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, HT d.d. posjeduje ukupno 402.314 vlastitih dionica, koje čine 0,498122 %
temeljnog kapitala. Temeljni kapital iznosi 10.244.977.390,25 kuna i podijeljen je na 80.766.229 dionica bez
nominalnog iznosa.
Gore navedeni otkup vlastitih dionica izvršen je u skladu s odlukom Glavne skupštine HT-a d.d. od 21. t ravnja
2016. godine kojom je Upravi HT-a d.d. dano ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite
dionice). Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe člank a 211.
odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema
članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez
smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom
kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.
Uprava je u 2018. godini povukla 218.471 vlastitu dionicu bez nominalnog iznosa, bez smanjenja temeljnog
kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.888.535 dionica smanjio na 81. 670.064 dionice bez nominalnog
iznosa, što je dana 27. ožujka 2018. godine provedeno u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
U 2019. godini, Uprava je povukla 450.517 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa, bez smanjenja temeljnog
kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.670.064 dionice smanjio na 81.219.547 dionica bez nominalnog
iznosa, što je dana 17. srpnja 2019. godine provedeno u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
U 2020. godini, Uprava je povukla daljnjih 453.318 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa, bez smanjenja
temeljnog kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.219.547 dionica smanjio na 80.766.229 dionica bez
nominalnog iznosa, što je dana 7. kolovoza 2020. godine provedeno u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
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INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake HT, u ime i za račun
Hrvatskog Telekoma d.d.
1. Podaci o pravnoj osobi koja ispunjava predložak
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima
Sjedište: Zagreb, Masarykova 1
OIB: 68481874507
MBS: 080420080
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
2. Razlog obavješćivanja
(a) Stjecanje dionica oznake HT, u ime i za račun Hrvatskog Telekoma d.d., temeljem Ugovora
o obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih dionica HT-a
d.d.
(b) Prvotna obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Hrvatski Telekom d.d.

(b) LEI

097900BFHJ0000029454

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za svaki datum te
svako mjesto na kojem je transakcija izvršena
(a) Opis financijskog instrumenta, vrsta Dionica
instrumenta
Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom
Identifikacijska oznaka

d.d.

Oznaka HT
ISIN: HRHT00RA0005
(b) Priroda transakcije
(c) Cijena (cijene) i volumen(i)

Stjecanje dionica
Cijena (cijene)

171,00

Volumen(i)

500

(d) Zbirne informacije

—

Zbirni volumen

—

Cijena

Zbirni volumen: 500
Cijena: 171,00

(e) Datum transakcije

2020-09-10

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem
Zagrebačke burze d.d.

trgovinskog

sustava

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake HT, u ime i za račun Hrvatskog
Telekoma d.d.
1. Podaci o pravnoj osobi koja ispunjava predložak
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima
Sjedište: Zagreb, Masarykova 1
OIB: 68481874507
MBS: 080420080
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
2. Razlog obavješćivanja
(a) Stjecanje dionica oznake HT, u ime i za račun Hrvatskog Telekoma d.d., temeljem Ugovora
o obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih dionica HT-a
d.d.
(b) Prvotna obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Hrvatski Telekom d.d.

(b) LEI

097900BFHJ0000029454

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za svaki datum te
svako mjesto na kojem je transakcija izvršena
(a) Opis financijskog instrumenta, vrsta Dionica
instrumenta
Redovne dionice izdavatelja Hrvatski Telekom d.d.
Identifikacijska oznaka
Oznaka HT
ISIN: HRHT00RA0005
(b) Priroda transakcije
(c) Cijena (cijene) i volumen(i)

Stjecanje dionica
Cijena (cijene)

Volumen(i)

173,00

108

173,00

80

173,00

100

173,00

200

172,50

200

(d) Zbirne informacije
—

Zbirni volumen

—

Cijena

Zbirni volumen: 688
Cijena: 172,8547

(e) Datum transakcije

2020-09-11

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem
Zagrebačke burze d.d.

trgovinskog

sustava

