Hrvatski Telekom d.d.
Ured Nadzornog odbora i Uprave
Savska cesta 32, HR – Zagreb
Telefon:
+385 1 491-1080
Telefaks: +385 1 491-1012

Zagreb, 10. siječnja 2013. godine
Predmet: Obavijest o stjecanju dionica od strane povezane osobe
Ovim dopisom Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu:
Izdavatelj) obavještava da je dana 9. siječnja 2013. godine primio obavijest od
Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. o
stjecanju dionica HT-a d.d. Ova obavijest se dostavlja budući da g. Damir Grbavac,
upućena osoba na Općem popisu upućenih osoba Izdavatelja, član Nadzornog
odbora Izdavatelja, ujedno obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen
mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., te se
navedeno društvo smatra s njim usko povezanom osobom u smislu čl. 464. st. 2.
Zakona o tržištu kapitala.
Gore navedena povezana osoba izvršila je, u ime i za račun Raiffeisen obveznog
mirovinskog fonda, slijedeća trgovanja dionicama Izdavatelja:


Dana 8. siječnja 2013. godine stečeno je 520 redovnih dionica Izdavatelja
burzovne oznake HT-R-A po prosječnoj cijeni od 208,218269 kn po dionici.
Dionice predstavljaju 0,0006% temeljnog kapitala Izdavatelja.



Dana 9. siječnja 2013. godine stečeno je 500 redovnih dionica Izdavatelja
burzovne oznake HT-R-A po prosječnoj cijeni od 209,45828 kn po dionici.
Dionice predstavljaju 0,0006% temeljnog kapitala Izdavatelja.

Nakon gore navedenih stjecanja navedenih dionica, Raiffeisen obvezni mirovinski
fond posjeduje ukupno 5.800.715 dionica Izdavatelja, koje čine 7,0837% temeljnog
kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja.
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Hrvatski Telekom d.d.
Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.t.ht.hr
2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
M. Klein – predsjednik
I. Mudrinić – predsjednik, N. Hentges, D. Dogan, B. Poldrugač, I. Jolić Šimović
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

