Hrvatski Telekom

Zagreb – 23. svibanj 2008.

T--Hrvatski Telekom ((
Ponuda dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima
Nakon najave od 17. ožujka vezane za 7% dionica T-Hrvatskog Telekoma (T-HT) koje je Vlada Republike
Hrvatske predvidjela za prodaju zaposlenicima i ranije zaposlenima THT-a, Društvo danas objavljuje glavne
odredbe Odluke Vlade o uvjetima i načinu prodaje, kao i utvrđene uvjete za rokove u kojima se kupljene
dionice neće moći otuđiti, a koji se odnose na zaposlenike i ranije zaposlene koji će kupiti cijeli ili dio
paketa dionica na koji imaju pravo.
Vlada je odlučila da će, uz zaposlenike i ranije zaposlene Društva i Hrvatske pošte d.d. te ranije zaposlene u
Javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije, i
zaposlenici i ranije zaposleni u društvu T-Mobile Hrvatska imati pravo upisati dionice.
Cijene i popusti
Cijena dionice bit će 265 kuna, dakle ista kao i za dionice ponuđene na Inicijalnoj javnoj ponudi u listopadu
2007., uz početni popust od 5% za sve koji upisuju dionice. Dodatni popust od 1% ostvaruje se za svaku
punu godinu staža.
Zaposlenici mogu upisati neograničeni broj dionica, a ukoliko broj upisanih dionica bude veći od broja
raspoloživih dionica, svakome zaposleniku se jamči broj od najmanje 135 dionica.
Osim toga, godine staža određuju minimalni rok u kojemu se kupljene dionice ne mogu otuđiti (lock-in
razdoblje), prema donjoj tablici.
Godine staža

Lock-in razdoblje

Manje od 10 godina

12 mjeseci

10-20 godina

10 mjeseci

20-30 godina

8 mjeseci

Više od 30 godina

6 mjeseci
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Zaposlenici i ranije zaposleni koji ostvaruju pravo na kupnju dionica bit će pozivani da predaju svoju
ponudu počevši od 27. svibnja. Rok za kupnju dionica je 21 kalendarski dan. Dionice će biti prenesene
najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana isteka roka za kupnju dionica.
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O T-Hrvatskom Telekomu
T-Hrvatski Telekom je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. Kroz svoje dvije poslovne
jedinice, T-Com i T-Mobile, Grupa pruža usluge nepokretne telefonije, pokretne telefonije, veleprodaje te
internetske usluge i usluge prijenosa podataka. Iskon Internet d.d., jedan od vodećih alternativnih davatelja
telekomunikacijskih usluga, postao je članom T-HT Grupe u 2006. Većinski vlasnik dionica T-HT-a je
društvo Deutsche Telekom AG s udjelom od 51% u dionicama T-HT-a. Vlada Republike Hrvatske drži 9.5 %
dionica T-HT-a (od čega je 7% predviđeno za zaposlenike i bivše zaposlenike T-HT Grupe i prebačeno na
skrbnički račun kod Raiffeisenbanke Austia d.d., Zagreb), dok Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata drži 7% dionica. Preostalih 32.5 % drže institucionalni i mali ulagači. 5. listopada 2007. dionice T-HT-a
uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze, a istovremeno je počelo i trgovanje T-HT-ovim globalnim
potvrdama depozitara na Londonskoj burzi.
Dodatne pojedinosti o prodaji 7% dionica
Zakonom o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. (Društva) iz 1999. te njegovim dopunama iz 2001.,
je reguliran okvir za privatizaciju Društva i predviđena je prodaja 7% dionica zaposlenicima i ranije
zaposlenima Društva i Hrvatske pošte d.d. te ranije zaposlenima u Javnom poduzeću poštanskog i
telekomunikacijskog prometa HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije. Prodajom 7% dionica, Vlada
Republike Hrvatske smanjila bi svoj udio u vlasništvu Društva na 2.5%.
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Prema ovom Zakonu, Vlada Republike Hrvatske donijela je odgovarajuću odluku (Odluku) u studenom
2007. godine kojom su utvrđeni osnovni uvjeti prodaje dionica.
17. ožujka, Društvo je pozvalo ranije zaposlene da do 30. ožujka provjere svoje pravo na kupnju dionica po
povlaštenim uvjetima.
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