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U Rovinju, 05. listopada 2018.
Predmet:

Program otkupa vlastitih dionica društva Adris grupa d.d.
- obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Poštovani,
Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB:
82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), nastavno na obavijest od 02. ožujka 2018. o pokretanju
Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 05. ožujka 2018. do 16. lipnja 2019., u skladu sa
Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime obavještava da je investicijsko
društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeće kupnje vlastitih
dionica Društva na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE):
−

−

dana 04. listopada 2018. ukupno 398 dionica oznake ADRS2 po prosječnoj ponderiranoj cijeni
od 428,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0058% dionica tog roda, odnosno 0,0024% ukupnog
temeljnog kapitala Društva,
dana 04. listopada 2018. ukupno 112 dionica oznake ADRS po prosječnoj ponderiranoj cijeni
od 490,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0011% dionica tog roda, odnosno 0,0006% ukupnog
temeljnog kapitala Društva.

U trenutku podnošenja ove obavijesti, Društvo drži 94.930 vlastitih dionica roda ADRS što predstavlja
0,98% dionica tog roda i 234.299 vlastitih dionica roda ADRS2, što predstavlja 3,45% dionica tog roda,
odnosno ukupno 329.229 vlastitih dionica, što predstavlja 2,00% temeljnog kapitala Društva.
Podatci o predmetnim transakcijama navedeni su u Predlošku koji se dostavlja kao prilog ove
Obavijesti.
S poštovanjem,
Adris grupa d.d.
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INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake ADRS2, u ime i za račun
Adris grupe 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 ADRS2, u ime i za račun Adris grupe d.d., temeljem Ugovora o
obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih dionica Adris
grupe d.d.
(b) Prvotna
obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST
[Potrebno je navesti je li riječ o prvotnoj obavijesti ili izmjeni
prethodnih obavijesti. U slučaju izmjene potrebno je objasniti
kakva se pogreška ispravlja ovom obavijesti.]

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Adris grupa d.d.

(b) LEI

3157003OO9IA06S5FS61

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
instrumenta
Identifikacijska oznaka

Dionica

(b) Priroda transakcije

Stjecanje dionica

(c) Cijena (cijene) i
volumen(i)

Povlaštene dionice izdavatelja Adris grupa d.d.
Oznaka ADRS2
ISIN: HRADRSPA0009

Cijena (cijene)
428,00

(d) Zbirne informacije
— Zbirni volumen
—

Cijena

(e) Datum transakcije

Zbirni volumen: 398
Cijena: 428,00
2018-10-04

Volumen(i)
398

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze
d.d.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake ADRS, u ime i za račun
Adris grupe 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 ADRS, u ime i za račun Adris grupe d.d., temeljem Ugovora o
obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih dionica Adris
Grupe d.d.
(b) Prvotna
obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST
[Potrebno je navesti je li riječ o prvotnoj obavijesti ili izmjeni
prethodnih obavijesti. U slučaju izmjene potrebno je objasniti
kakva se pogreška ispravlja ovom obavijesti.]

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Adris grupa d.d.

(b) LEI

3157003OO9IA06S5FS61

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
instrumenta
Identifikacijska oznaka

Dionica

(b) Priroda transakcije

Stjecanje dionica

(c) Cijena (cijene) i
volumen(i)

Redovne dionice izdavatelja Adris grupa d.d.
Oznaka ADRS
ISIN: HRADRSRA0007

Cijena (cijene)
490,00

(d) Zbirne informacije
— Zbirni volumen
—

Cijena

(e) Datum transakcije

Zbirni volumen: 112
Cijena: 490,00
2018-10-04

Volumen(i)
112

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze
d.d.

