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T- Hrvatski Telekom
Na temelju članka 459. i članaka 438. do 445. Zakona o tržištu kapitala i članka 154. Pravila
Zagrebačke burze d.d. HT d.d. daje

Obavijest o sklapanju ugovora o pripajanju društva T-Mobile
Hrvatska d.o.o. društvu HT d.d.
Društvo HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem
tekstu: HT d.d. ili društvo preuzimatelj) je jedini član društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u
Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23 (u daljnjem tekstu: T-Mobile Hrvatska d.o.o. ili pripojeno društvo).
Društvo HT d.d. i društvo T-Mobile Hrvatska d.o.o. su dana 29. listopada 2009. godine sklopili Ugovor o
pripajanju. Predmetnim Ugovorom, ugovorne strane su se suglasile da se društvo T-Mobile Hrvatska
d.o.o. pripoji društvu HT d.d. kao društvu preuzimatelju, prijenosom cijele svoje imovine i svih svojih
obveza na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije pripojenog društva. Danom
upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, pripojeno društvo će
prestati postojati. Društvo preuzimatelj postati će sveopći pravni slijednik pripojenog društva te će time
stupiti u sve pravne odnose pripojenog društva. Ugovor o pripajanju će stupiti na snagu kada ga odobri
Skupština pripojenog društva, a Glavna skupština društva preuzimatelja samo ako to zatraže dioničari
čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala.
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O T-Hrvatskom Telekomu (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ)
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje dvije
poslovne jedinice, T-Com i T-Mobile, opslužuje više od 1,5 milijuna nepokretnih linija, 2,88 milijuna
pretplatnika u pokretnoj mreži i gotovo 527.000 širokopojasnih priključaka.
Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, a Vlada Republike Hrvatske 3,6% dionica nakon
što je u listopadu 2008. prenijela jedan dio svoga udjela na hrvatske privatne investitore kao bonus
dionice. Od inicijalne javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje
dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara.

