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POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d. 
  
 
Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Radnička 
cesta 21 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 10. ožujka 2021. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare 
Društva poziva na  
 
 

GLAVNU SKUPŠTINU  
H r vatskog Telekoma d.d. 

k oja će se održati dana 23. travnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21 
 
 

sa  sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;  

2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju 
Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova  Društva u poslovnoj godini 
2020.; 

3. Odluka o upotrebi dobiti;  

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.; 

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.; 

6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 13. i 39. Statuta Društva; 

7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva; 

8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.; 

9. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave;  

10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora; 

11. Odluka o imenovanju revizora Društva 
 

 
 
P r ijedlozi odluka Glavne skupštine:  
 
 
Ad 1.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. za ovaj 
saziv“. 

 
 

Ad 3.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Odl uka o upotrebi dobiti za godinu 2020. 
 
1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 703.800.151,98 

kuna. 

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:  

• Dio neto dobiti u iznosu od 641.903.872,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 8,00 kuna po dionici.  

• Dio neto dobiti u iznosu od 61.896.279,98 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.  
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2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju  Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) 
na dan 6. svibnja 2021. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isp latu dividende je 5. 
svibnja 2021. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 17. svibnja 2021. (payment date).  

 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“. 

 
 
Ad 4.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020“. 
 
 

Ad 5.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora  Društva za poslovnu godinu 2020“. 
 
 

Ad 6.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Odl uka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom  
 

Č l anak 1. 
 
Članak 13., stavak 1., mijenja se i glasi:  
 
„Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno, odnosno, jedan član Uprave zajedno s prokuristom, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.“ 
 

Č l anak 2. 
 
U članku 13., stavak 2., dodaju se dvije rečenice koje glase:  
 
„Prokura se može dati kao pojedinačna ili kao skupna prokura. Skupna prokura može se dati i tako da prokurist zastupa Društvo s amo zajedno s 
jednim članom Uprave.“ 
 

Č l anak 3. 
 

U pročišćenom tekstu Statuta članak 39. mijenja se i glasi:  
 
„Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. godine s njegovim izmjenama i 
dopunama od 5. listopada 1999. godine, 24. listopada 2001. godine, 28. lipnja 2002. godine, 17. prosinca 2004. godine, 23. tr avnja 2007. godine, 
21. travnja 2008. godine, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine, 17. lipnja 2013. godine, 29. travnja 2014. godi ne, 29. travnja 2015. 
godine, 21. travnja 2016. godine, 25. travnja 2017. godine, 23. ožujka 2018. godine, 6. svibnja 2019. godine, 21. lipnja 2019. godine i 20. srpnja 
2020. godine.“ 
 

Č l anak 4. 

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. 
 

Č l anak 5. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.  
 

Č l anak 6. 

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta“.  
 
 
Ad 7.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Upravi Hrvatskog Telekoma d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:  

▪ Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapita la Društva.  
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▪ Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim 
propisima. 

▪ Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 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 ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.  

▪ Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10%  prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena 
tijekom prethodnog dana trgovanja. 

▪ Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.  
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom”.  

 
 
Ad 8.  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2020 ., u tekstu objavljenom 
kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.  

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.  

 
 
Ad 9.  Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

1. „Odobravaju se izmjene i dopune Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini 
sastavni dio ove Odluke.  

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“. 

 
 
Ad 10.  Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: 
 

„G. Jonathan Richard Talbot, bakalaureat geografije s posebnim priznanjima, iz Bonna, Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog 
Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, 25. tra vnja 2021. godine“. 

 
„Gđa. Eva Somorjai-Tamassy, magistra poslovnog upravljanja (MBA), iz grada Gödöllö, Mađarska, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog 
Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, 25. tra vnja 2021. godine”.  
 

 
Ad 11.  Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Društvo Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2021“. 
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Obr azloženje prijedloga odluka Glavne skupštine: 
 
Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine  

Prof. dr. sc. Markovinović jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj. Profesor je na Pravnom fak ultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 
predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju, te je objavi o brojne radove iz područja 
trgovačkog prava i prava društava.  Bio je izabran za predsjednika Glavne skupštine Društva 2020. godine koja se odvijala bez smetnji, učinkovito i u skladu 
sa zakonskim propisima. Stoga se predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine za ovaj saziv. 
 
Ad 2.  Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju 
Dr uštva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.  

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, HT d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o 
trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska 
izvješća HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.  Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini 
Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješćem Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020. 

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku. 

Glavna skupština je odlukama iz 2011., 2014. i 2016. godine ovlastila Upravu za stjecanje dionica Društva (ovlaštenje vrijedi do 21. travnja 2021. godine) te 
na postupanje prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava je ovlaštena povući stečene vlastite dionice bez nominalnog 
iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala, u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu, i u tom slučaju uskladiti 
podatak o broju dionica u Statutu Društva.  

Uprava je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica („Program“), s početkom od 3. srpnja 2017. te trajanjem do 21. travnja 2021. godine. Najveći broj 
dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja Programa jest 2.500.000, dok najviši novčani iznos dodijeljen Programu iznos i 500.000.000,00 kuna.  

U kolovozu 2020. godine, Društvo je povuklo 453.318 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa stečenih putem Programa, bez smanjenja temeljnog kapitala, 
čime se ukupan broj dionica sa 81.219.547 dionice smanjio na 80.766.229 dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećava u dio preostalih dionica u 
temeljnom kapitalu. 

Tijekom 2020., Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo 528.245 vlastitih dionica, koje čine 0,65% temeljnog kapitala, to jest, HT n a dan 31. prosinca 2020. 
godine posjeduje ukupno 528.245 vlastitih dionica. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Društvo je dalo  protuvrijednost u iznosu od 90.388.923,52 kuna. 
 
Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti  

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se  dio neto dobiti u iznosu od 641.903.872,00 kuna, odnosno 8,00 kuna po 
dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 61.896.279,98 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.    

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i pr edstavlja isplatu od 91,22% raspodjeljive dobiti stečene u 2020. godini.  

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Kako je objavljeno 10. ožujka 2021. , za godinu 2021. Uprava trenutno očekuje 
isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. Uprava će pratiti utjecaje različitih parametara koji mogu imati u tjecaj na kretanje dividende te 
odlučiti o prijedlogu iznosa. 
 
Ad 4 . Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020. 

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje 
razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2020.   

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno 
čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva. 
 
Ad 5 . Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora  za poslovnu godinu 2020. 

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje 
razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu 
godinu 2020. 

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako t o zatraže dioničari čiji udjeli 
zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.   
 
Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna članka 13. Statuta Društva 

a) Č l anak 13/1 Statuta  

Predlaže se dopuna članka 13. Statuta, na način da se u stavak 1. koji propisuje kako Društvo zastupaju dva člana Uprave zaje dno, doda odredba kako 
Društvo također može zastupati i jedan član uprave zajedno s prokuristom, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.  
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Sudski registar, prilikom upisa Odluke o imenovanju člana Uprave koju donosi Nadzorni odbor, traži da se u Odluku uključi odr edba o načinu zastupanja pa 
se predlaže ovo usklađenje. Stoga, u skladu s ovom promjenom Statuta, svaka buduća odluka NO -a o imenovanju člana Uprave će sadržavati odredbu kako 
član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave ili s prokuristom.  

b) Č l anak 13/2 Statuta  

Predlaže se dopuna članka 13, stavka 2., na način da se nedvojbeno propisuje kako se skupna prokura može dati i tako da prokurist zastupa  Društvo samo 
zajedno s jednim članom Uprave, sukladno skupnom zastupanju koje se u Društvu primjenjuje. 
 
Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog davanja ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva  

Predlaže se obnova ovlaštenja Upravi Hrvatskog Telekoma d.d. da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice). O vlast, dana odlukom skupštine 
iz 2016., ističe 21. travnja 2021. godine. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke, odnosno produženje ove ovlasti Uprave 
u istom opsegu, na rok od slijedećih 5 godina. 

Sukladno ovlaštenju iz gore navedene odluke implementiran je program otkupa vlastitih dionica, te je Uprava povlačila dionice bez smanjenja temeljnog 
kapitala što je dovelo do razmjernog povećanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu.  

Obnova ovlaštenja Upravi smatra se opravdanim i u interesu Društva i njegovih dioničara jer se time stvara korist svim dioničarima Hrvatskog Telekoma u vidu 
dodatnog povrata sredstava dioničarima, pored redovite dividende i kroz poboljšanu kapitalnu strukturu Društva, a stvaraju se  i pretpostavke za eventualno 
uvođenje programa nagrađivanja članova Uprave odnosno zaposlenika kroz model stjecanja dionica Društva .   
 
Ad 8 . Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj god ini 2020. 

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora 
i članovima Uprave tijekom prethodne poslovne godine i proslijedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.  

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima 
navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao Prilog 1 Poziva za ovu 
Glavnu skupštinu. 

Predlaže se odobrenje Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavlja ju te 
stanju i poslovanju Društva. 
 
Ad 9 . Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave 

Sukladno člancima 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s postojećim politikama Društva, Nadzorni odbor je utvrdio izmjene i dopune 
Politike primitaka za članove Uprave, na način da se uvodi ponuda dodjele vlastitih (trezorskih) dionica Društva članovima Uprave,  te predlaže Glavnoj 
skupštini odobrenje navedenih izmjena i dopuna Politike. Izmjene i dopune Politike su objavljene kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.   

Nadzorni odbor smatra politiku primitaka konkurentnom i motivirajućom, te da na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave 
i pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Društva. Ovom dopunom dodatno se uravnotežuju interesi dioničara i menadžmenta. 

Nadzorni odbor je odgovoran za utvrđivanje Politike primitaka članova Uprave, surađujući sa Glavnom skupštinom, na način da Skupština odobrava politiku 
koju joj je Nadzorni odbor podastro.  
 
Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora  

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor dva člana Nadzornog odbora, i to 
g. Jonathana Richarda Talbota i gđe Eve Somorjai-Tamassy, kojima mandati u Nadzornom odboru ističu 25. travnja 2021. godine.  

G. Talbot je rukovoditelj  sa značajnim iskustvom u kompleksnim međunarodnim organizacijama u područjima maloprodaje i telekomunikacijske industrije. 
Gđa Somorjai-Tamassy je magistra poslovnog upravljanja s dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim funkcijama u više multinacionalnih kompanija u 
području upravljanja ljudskim resursima.  Imajući u vidu njihove vrhunske stručne kompetencije i iskustvo,  te radi njihovog dosadašnjeg angažiranog rada u 
Nadzornom odboru i njegovim odborima predlaže se njihov ponovni izbor. 

G. Talbot je član Nadzornog odbora društva T-Mobile Polska SA. 

Gđa Somorjai-Tamassy je predsjednica Nadzornog odbora društva  T-Mobile Austria GmbH, predsjednica Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria 
Holding GmbH i članica Odbora direktora društva Magyar Telekom Nyrt. 
 
Ad 11. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva 

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & 
Young d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2021. 
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P OZIV I UPUTE DIONIČARIMA  
ZA S UDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  

(dalje u tekstu – Upute) 
 
 
Uk upan broj dionica i prava glasa 
 

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 80.766.229 dionica bez nominalnog iznosa. Sve su dionice prve emisije redovite i glase na ime. Svaka 
dionica daje pravo na jedan glas. Budući da je u tijeku Program otkupa vlastitih dionica, broj glasačkih prava će se utvrditi  na dan održavanja Glavne 
skupštine, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju. HT d.d. na dan sazivanja Glavne skupštine godine drži 676.805 vlastitih dionica.  

 
2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne a gencije. Prema 

Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu  dionicu Društva. 

Oznake dionice 

ISIN dionice: HRHT00RA0005 
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze:  HT 
Oznaka dionice kod SKDD: HT-R-A 
Reuters: HT.ZA 
Bloomberg: HT CZ 

 
 
P oziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine 
 

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 23. travnja 2021. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, 
Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.   

 
2. Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19), u organizaciji rada Glavne Skupštine i u svom sudjelovanju u 

radu Glavne skupštine, Društvo i dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske. Namjera je Društva omogućiti održavanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje 
dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.  

Sukladno navedenom, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine u propisane okvire, a time i umanjujući opasnost 
od širenja virusa, dioničarima se omogućuje da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem jednog od slijedećih odvjetničkih 
društava: 

 Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o., Radnička cesta 22, 10000 Zagreb  
(kontakt podaci: tel. +385 1 6184 611, e-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr)  

ili 

Odvjetničko društvo Krehić & Partneri d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  
(kontakt podaci: tel. + 385 1 23 51 985, e-mail: tkrehic@kip-legal.hr) 

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih odvjetničkih društava imenovanih u ovom Pozivu snosi Društvo. 
 

3. Pozivaju se sudionici da dana 23. travnja 2021. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene 
registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari 
odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike 
koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga 
odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon regi stracije sudionici 
mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.    

 
 
S udjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini  
 

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, 
u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, 
odnosno najkasnije 16. travnja 2021. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja 
je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja 
u Glavnoj skupštini tj. 16. travnja 2021. godine.   

 
 
 

mailto:hanzekovic@hanzekovic.hr
mailto:tkrehic@kip-legal.hr
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5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:  

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu 
- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga 
dioničara 
 

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu 

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB 

- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara  

- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika , ovjereni 
prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovla štena zastupati tu pravnu 
osobu  

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara  

a) Punomoćnik – fizička osoba: 

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika 

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj 
dionica svih zastupanih dioničara  

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu  

b) Punomoćnik – pravna osoba: 

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika 

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i uku pan broj 
dionica svih zastupanih dioničara  

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja 
i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis il i druga javna 
isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu 

 
6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastu pnik koji prijavi 

mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.  
 

7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koj u u ime dioničara 
koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.  

 
8. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim inst itucijama i udrugama 

dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti 
mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.  

 
9. Iz razloga navedenih pod točkom 2. ovog Poziva, za zastupanje na Glavnoj skupštini dioničari se upućuju na tamo navedena odvjetnička društva 

koje im osigurava Društvo. Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa jedno od predloženih odvjetničkih društava, može sudjelovati 
u radu Glavne skupštine osobno ili ga može zastupati drugi punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar  odnosno koju u 
ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.  

 
10. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i 

adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odno sno tvrtku, 
prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, 
ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti 
u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.t.ht.hr.    

Na mrežnim stranicama Društva dostupan je i obrazac punomoći koja se daje jednom od odvjetničkih društava koje je Društvo o svom trošku 
angažiralo i stavilo na raspolaganje dioničarima.  

 
11. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su n a stranom jeziku moraju biti i 

prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.  
 

12. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Radnička cesta 21, ili se upućuju 
Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb. 

 

http://www.t.ht.hr/
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13. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene 
Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 16. travnja 2021. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno 
ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštin i.   

 
14. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno il i putem punomoćnika prisutni dioničari koji 

imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se 
ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na 
iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu .  

 
 
P r ava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost 
 

15. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efi kasnije organizacije 
rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom 
registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj. 

 
16. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna 

skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati 
obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva 
(Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim 
društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, 
u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 23. ožujka 2021. godine. Propust prethodno navedenog roka ima 
za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.  

 
17. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s 

navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i 
udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na mrežnim 
stranicama Društva (www.t.ht.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva 
(Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj r ok 
od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 8. travnja 2021. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na 
stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova 
Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.  

 
18. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov / njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu 

pitanja koja su na dnevnom redu.  
 

19. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva 
u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 
14:00 sati. Ti materijali su istog dana objavljeni i na mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr). Radi mjera opreza povezanih s pandemijom korona 
virusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e -mail adresu odnosa s investitorima (ir@t.ht.hr) ili 
telefonom na kontakte navedene niže.  

 
 
 
U Zagrebu, 10. ožujka 2021. godine          Hrvatski Telekom d.d. 
 

 

 

Kontakt: 
 
Odnosi s investitorima: 
 
Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080 

Email: Marina.BengezSedmak@t.ht.hr 
 
Tomislav Bajić + 385 1 4911 114 

Email: ir@t.ht.hr 

Web: www.t.ht.hr 

http://www.t.ht.hr/
http://www.t.ht.hr/
mailto:ir@t.ht.hr
mailto:Marina.BengezSedmak@t.ht.hr
http://www.t.ht.hr/
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